
HET VERTROUWEN IN INSTITUTIES 
NEEMT AF, MENSEN ZOEKEN 
VERTROUWEN BIJ ELKAAR
Het vertrouwen in instituties zoals de media, vakbonden, 

grote ondernemingen, de Tweede Kamer en de regering neemt 

af. Waarop kunnen mensen nog bouwen? Consumenten zoeken 

vertrouwen bij elkaar door onderling ervaringen en 

beoordelingen uit te wisselen. Bijvoorbeeld door online reviews 

over producten, diensten en organisaties te geven. 

Maar: welke reviews zijn ‘waar’?



HET VERTROUWEN 
IN INSTITUTIES 
NEEMT AF, 
MENSEN ZOEKEN 
VERTROUWEN 
BIJ ELKAAR



ONZEKERHEID NEEMT TOE & 
NIEUWE MANIEREN VAN COPING
De bestaansonzekerheid neemt op verschillende manieren 

toe. Mensen hebben minder vaak een (vaste) baan. 

Digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotisering 

nemen banen over. Daarnaast worden werk en zorgtaken 

vaker gecombineerd door langer doorwerken en meer 

mantelzorg. Men moet bijblijven en flexibel zijn.
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DOE-HET-ZELFECONOMIE & 
CROWDFUNDING
Steeds vaker zijn burgers of bedrijven zelf de motor van 

initiatieven, vaak geholpen door nieuwe online mogelijkheden. 

Mensen doen dit vanuit verschillende motieven, zoals 

teleurstelling in voorzieningen, uit eigenbelang of om ergens 

bij te horen. De groei van de DIY-economie uit zich onder 

andere in de toename van het aantal crowdfundingprojecten. 
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DEELECONOMIE: VAN BEZIT NAAR 
GEBRUIK
De deeleconomie groeit. Via deelplatformen en online 

marktplaatsen bieden mensen elkaar onderling producten 

en diensten aan. Toegang tot gedeelde producten en diensten 

wordt belangrijker dan het daadwerkelijk bezitten van

spullen. Maar: hoe worden consumentenrechten, de 

openbare orde en de privacy beschermd?
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SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP 
EN ZINGEVING
Meer mensen kopen maatschappelijk bewust. Mensen 

verwachten ook van organisaties en van de overheid dat zij 

maatschappelijke meerwaarde leveren, of een hoger doel 

nastreven. Sociaal ondernemerschap wordt ook afgedwongen 

omdat de overheid taken afstoot. Daarbij wordt veel gevraagd 

van de zelfredzaamheid van mensen. Maar: de grenzen van 

zelfredzaamheid worden zichtbaar. 
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ER ZIJN MEER VERSCHILLEN
De diversiteit en verschillen in leefstijlen nemen toe. Mensen 

zijn daardoor minder makkelijk in groepen op te delen. Denk 

aan ‘de ouderen’ die als groep steeds minder homogeen zijn. 

Het blijkt in de praktijk nog lastig om bij communicatie niet 

automatisch uit te gaan van op het eerste gezicht logische 

doelgroepen. 
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SCHEIDSLIJNEN EN GEVOELENS 
VAN UITSLUITING
Herhaalde aandacht voor verschillen binnen groepen of 

tussen groepen kunnen er toe leiden dat verschillen worden 

uitvergroot en scherper worden. De herhaalde aandacht kan 

leiden tot stereotypering en stigmatisering. Dan worden het 

scheidslijnen. Dit werkt ook gevoelens van uitsluiting in de 

hand. Hoe ga je om met het problematiserende frame van 

scheidslijnen en uitsluiting? 
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MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN 
NEEMT TOE
Het maatschappelijk onbehagen neemt licht toe. Mensen 

maken zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van 

samenleven en ervaren een gevoel van onmacht. Heeft de 

overheid oor voor deze gevoelens? Hoe kan de overheid 

misstanden aanpakken of empathischer zijn?
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HYPERPERSONALISATIE 
& THE RISE OF BOTS
Computers kunnen steeds beter voorspellen en beslissingen 

nemen (kunstmatige intelligentie) en zichzelf verbeteren 

(machine learning). Dit biedt mogelijkheden voor 

hyperpersonalisatie. Bots worden steeds vaker ingezet om 

routinematige communicatie en eenvoudige werkzaamheden 

over te nemen. ICT en data-analyse zijn belangrijk voor 

communicatie om mee samen te werken.
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BLOCKCHAINREVOLUTIE
Een blockchain is een decentrale, open database, waarvan 

niemand exclusief eigenaar is. Waar mensen voorheen 

afhankelijk waren van banken, notarissen en de overheid als 

het ging om betrouwbare transacties, vervaagt deze rol door 

de opkomst van blockchaintechnologie. Dit kan leiden tot 

meer transparantie en efficiency.
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AR, VR EN MR – BELEEF DE 
NIEUWE ‘ECHTE’ WERELD 
Beeld, ervaring en beleving worden belangrijker bij het over-

dragen van informatie: de technologie kan ons een andere 

wereld laten beleven: fysiek, virtueel of gemixt. 

Het biedt nieuwe mogelijkheden om communicatie zichtbaar-

der en ‘beleefbaarder’ te maken. Maar: hoe ICT intensiever, 

hoe kwetsbaarder we zijn voor cyberdreigingen. 
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DISCUSSIE OVER DATA-
EIGENAARSCHAP EN MACHT: 
NIEUWE MENSENRECHTEN 
De invloed van datatoepassingen groeit. Dat levert vragen op: 

Wie is eigenaar van de data? Wie verdient eraan? Zijn er 

nieuwe mensenrechten nodig, zoals het recht om niet 

gemeten te worden? Welke data heeft, gebruikt en deelt de 

overheid? Ook de aandacht voor de schaduwzijden groeit: 

hoe waken we voor misbruik en identiteitsfraude?
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TOENEMEND BEWUSTZIJN 
PRIVACYRISICO’S
De toename van het gebruik van persoonsgegevens en 

digitale registratie leidt tot een toenemend bewustzijn van 

privacyrisico’s. Mensen zoeken naar manieren om zelf te 

kunnen beslissen over hun gegevens. Bedrijven spelen 

hier steeds vaker op in, mede als reactie op nieuwe 

privacywetgeving. Ze geven klanten meer inzicht in en 

controle over hun data.  
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HYPERCONNECTED 
& BEWUST OFFLINE
Mensen zijn voortdurend online en kijken langer, vaker en 

gefragmenteerder via verschillende apparaten naar media. 

Iedereen kan content maken door te posten op sociale 

media, te bloggen of te vloggen. Tegelijk is er een toenemend 

bewustzijn van de negatieve invloeden van sociale media en 

altijd online zijn. Daardoor kiezen meer mensen ervoor vaker 

offline te zijn. 
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FILTERBUBBELS 
& DOORPRIKKEN ERVAN
Slimme algoritmen bepalen op grond van gedrag op 

sociale media wie wat voorgeschoteld krijgt. Daardoor 

ontstaan filterbubbels. Steeds meer mensen weten dat 

deze filterbubbels bestaan en ondernemen acties om dit bij 

henzelf te verminderen. Ook nieuwsplatforms bieden uit 

journalistieke overwegingen bewust berichten aan die niet 

aan algoritmes voldoen. 
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FAKE NEWS & FACTCHECKING 
Doordat iedereen nieuws kan maken, neemt de hoeveelheid 

nepnieuws toe. De snelheid van het delen werkt daarnaast 

onzorgvuldigheid in de hand. Kranten, Google en Facebook 

nemen maatregelen om te waarschuwen voor mogelijke 

onwaarheden. Kranten hebben fact-check-rubrieken. 

Hoe blijft de overheid een betrouwbare bron?
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JOURNALISTIEK VERANDERT MEE; 
OOK MEER ‘ON DEMAND’ 
Traditionele media spelen nog steeds een centrale rol in het 

volgen van de acualiteit. De journalistiek verandert wel door 

de invloed van de interactie met het publiek. Er zijn meer 

kanalen, de netwerkjournalistiek neemt toe, het verdienmodel 

verandert (zoals de verkoop van losse artikelen), er is meer 

constructieve berichtgeving en robots kunnen journalistiek 

werk deels automatiseren. 
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