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‘B
ij toekomstverkenningen 

is het lastig om los te ra-

ken van de realiteit van het 

moment’, zo was de inlei-

ding van een presentatie van minister 

Schultz van Haegen tijdens het congres 

InfraTrends 2014. In 1900 deed een Duit-

se chocoladefabrikant toekomstplaatjes 

over het jaar 2000 in de verpakking. De 

minister toont de congresbezoekers het 

beeld waarop een futuristische klimaat-

kap maar ook de vertrouwde paarden in 

het straatbeeld te zien zijn.

In het vervolg van haar presentatie gaat 

de minister in op allerlei mogelijkheden 

voor de toekomst. Een interessant the-

ma is het voorkomen van de aanleg van 

nieuwe infra door het beïnvloeden van 

de vraag. Zo lost een file soms op door 

500 chauffeurs te motiveren om niet in 

de dagelijkse rij aan te sluiten. Als je die 

mensen een beloning geeft voor het niet 

in de auto stappen, zijn we goedkoper uit 

dan met de aanleg van extra asfalt. Ook 

grapt de minister over het confronteren 

van vrouwen met hun gewicht tijdens het 

wachten op de bus, zodat ze er hopelijk 

toch voor kiezen om te gaan wandelen.

Onlangs stond in de krant een ander 

voorbeeld met ‘Verborgen krachten in de 

dijk’ als kop. Met nieuwe rekenmodellen 

die rekening houden met de tijd die een 

dijk erover doet om bij hoogwater ver-

zadigd te raken, blijken sommige dijken 

sterker dan altijd werd aangenomen. Een 

‘meevaller’ die Nederland tientallen mil-

joenen euro’s aan dijkverzwaringsmaat-

regelen scheelt. Met slimme oplossingen 

kritisch kijken of nieuwe infra wel echt 

nodig is, lijkt me nogal een omschakeling 

voor de infrabeheerders met een achter-

grond in de civiele techniek. Zij moeten 

ineens sociologen, psychologen, ICT’ers 

en tegendraadse wiskundigen aan de 

overlegtafel dulden. Grote kans dat ze 

hun bouwpassie steeds vaker moeten 

botvieren op de Lego van hun kinderen.

In het verhaal van de minister klinkt ge-

regeld het woord ‘werk’ door. Zo helpen 

oplossingen ten aanzien van ‘het nieuwe 

werken’ volgens haar om druk op de capa-

citeit te verminderen. Daarnaast bieden 

zelfsturende auto’s in de toekomst net 

als in de trein de mogelijkheid ‘om door 

te werken’. Is die focus op uren maken 

niet ons eigen werkpaard in het straat-

beeld, zoals op de toekomstplaatjes van 

de chocoladefabrikant in 1900? De reces-

sie heeft de balans laten verschuiven van 

oneindige groei van welvaart en bezit 

naar welzijn en beschikbaarheid. Zo de-

len steeds meer mensen auto’s of lenen 

ze deze aan elkaar uit. Als daarnaast met 

slimme technologie de productiviteit per 

werknemer blijft stijgen zoals in de afge-

lopen honderd jaar, dan kan de gemid-

delde werkweek de komende eeuw met 

nog wat extra dagen omlaag.

Historicus en journalist Rutger Bregman 

schetste onlangs in Tegenlicht een uto-

pisch beeld van radicaal kortere werkwe-

ken en een basisinkomen voor iedereen. 

Zijn ‘luilekkerland’ zou leiden tot een 

vermindering van de capaciteitsdruk 

op infrastructuren of minimaal tot een 

verschuiving daarvan. Maar omdat werk 

voor zingeving zorgt, zitten tegen die 

tijd ook de kosten voor een psycholoog 

weer volledig in wat we dan heel modern 

‘het ziekenfonds’ noemen. <
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