
OVERHEIDSBURNOUT
De overheid heeft te maken met hoge verwachtingen en 
steeds complexere vraagstukken. Er wordt continu gezocht 
naar nieuwe deeloplossingen voor deze vraagstukken binnen 
bestaande structuren. Dat leidt uiteindelijk tot overbelasting 
van de overheid. Net zoals individuen door oplopende druk 
burn-out raken, neemt dit risico ook voor de overheid toe: 
overheidsburnout. Nieuwe manieren om oplossingen te vinden 
voor overheidsdienstverlening, beleid en communicatie zijn 
nodig, waarbij effectief samenwerken centraal staat.
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ONZEKERHEID 
Mensen ervaren in toenemende mate onzekerheden op 

verschillende terreinen zoals op de arbeidsmarkt, op de 

woningmarkt, in het pensioenstelsel, over het klimaat en in 

de internationale politiek. Enerzijds hebben een flexibel leven 

en een flexibele maatschappij voordelen. Anderzijds kunnen 

toenemende onzekerheden leiden tot stress. Ook blijkt dat niet 

iedereen even goed kan meekomen in de huidige flexibele en 

individualistische prestatiemaatschappij.
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ONBEHAGEN 
Het maatschappelijk onbehagen neemt toe. Mensen maken 

zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven 

en ervaren een gevoel van onmacht. Ook maken ze zich in 

toenemende mate zorgen over een overheid die zich steeds 

verder terugtrekt. Mensen hebben te maken met (vastlopende)

overheidssystemen en wensen vooral een overheid die eerlijk, 

begripvol en duidelijk is.
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WOKE
Mensen willen een zorgeloos, leuk en zinvol leven leiden in 

een betere wereld. De samenleving wordt daardoor steeds 

meer ‘woke’: alert op wat er gebeurt rondom maatschappelijke 

thema’s waaronder duurzaamheid en mensenrechten. 

De verantwoordelijkheid voor een betere wereld leggen ze 

steeds minder bij zichzelf en steeds meer bij overheden en 

bedrijven. Mooie praatjes worden niet geslikt. Mensen zijn ook 

meer alert op het nakomen van gemaakte beloftes. 



Woke

WOKE Woke



ZINGEVING
In de prestatiesamenleving zoeken mensen naar perfectie. 

Succes maak je zelf. Als dat niet lukt, dan voel je je mislukt. 

De zoektocht naar perfectie zorgt ervoor dat mensen hoge 

eisen stellen aan zichzelf en de maatschappij. Dit brengt 

onrust en onvrede met zich mee. Naast het hebben van een 

leuk leven, wordt het steeds belangrijker iets te doen voor een 

betere wereld. Ook in het werk wordt zingeving voor mensen 

belangrijker dan het streven naar efficiëntie.
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INCLUSIE
De toegenomen welvaart, individuele vrijheden en 

technologische mogelijkheden zorgen voor minder binding 

en meer diversiteit in de samenleving. Het streven naar een 

inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen 

kan meedraaien, staat tegelijkertijd sterk in de aandacht. 

Dit vraagt om acties die gericht zijn op het wegnemen van 

belemmeringen die sommigen ervaren. Het geeft de overheid 

de uitdaging oog te hebben voor wie extra aandacht vraagt én 

tegelijk aansprekend te zijn voor iedereen.
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VERSCHILLEN
Aandacht voor de grote diversiteit in de samenleving groeit 

snel. Het wordt duidelijk dat veel van de indelingen in groepen 

niet zo nauwkeurig zijn als ze lijken. Binnen groepen is vaak 

een grotere diversiteit dan je op basis van een eenvoudig label 

zou denken. Dat stelt ook grenzen aan het definiëren van 

doelgroepen of het personaliseren van (online) informatie of 

communicatie. De werkelijkheid laat zich steeds moeilijker 

vangen in doelgroepen of duidelijke hokjes. 
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SCHEIDSLIJNEN 
De samenleving heeft veel aandacht voor diversiteit en voor 

verschillen binnen groepen of tussen groepen. Dit kan er 

ook toe leiden dat verschillen worden uitvergroot en scherper 

worden. Aandacht voor de ene groep kan ervaren worden 

als het tekort doen of uitsluiten van een andere groep. 

Dan versterk je scheidslijnen en werk je gevoelens van 

uitsluiting in de hand.
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ROBOTISERING
Technologische ontwikkelingen hebben een steeds grotere 

impact op de maatschappij. Chatbots worden beter en 

efficiënter, en aansturing via ‘voice’ neemt gestaag toe. 

Op de langere termijn lijken mens en machine steeds meer 

samen te smelten. Dat kan mensen ongerust maken. 

De communicatieadviseur krijgt in organisaties een groeiende 

rol bij het helpen vinden van een balans tussen mens en 

machine.
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AUGMENTED REALITY
Beeld, ervaring en beleving zijn erg belangrijk bij het 

overdragen van informatie. Technologie kan ons een 

andere wereld laten beleven. Augmented reality (AR) wordt 

steeds gangbaarder, waardoor communicatie zichtbaarder, 

interactiever en ‘beleefbaarder’ wordt. Ook gamification wordt 

daarbij steeds vaker ingezet.
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HYPERPERSONALISATIE
Computers kunnen steeds beter voorspellen en zelfstandig 

beslissingen nemen. Dit biedt mogelijkheden voor 

hyperpersonalisatie. Tegelijk ontstaat meer aandacht voor de 

impact van algoritmes. Discriminatie, inbreuk op privacy en 

ongelijke marktverhoudingen liggen op de loer.

Besluitvorming op basis van incomplete of incorrecte data kan 

grote gevolgen hebben. Communicatieadviseurs moeten zich 

bewust zijn van de impact van algoritmes en het gesprek over

het maken van een goede (ethische) afweging over de inzet 

faciliteren.
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DIGITALE MACHT 
Nepnieuws, (politieke) manipulatie, discriminatie, haat zaaien, 

datalekken en hacking zijn schaduwzijden van de digitalisering. 

Er is een toenemende roep om de macht van tech-giganten 

in te perken. Het gebruik van commerciële kanalen zoals 

Facebook en WhatsApp door de overheid kan

hierdoor onder druk komen te staan.
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PRIVACYBEWUSTZIJN
Nederlanders zijn zich bovengemiddeld bewust van hun 

privacy. Toch passen Nederlanders hun online gedrag maar 

beperkt aan. Ze posten wel meer privé in plaats van openbaar. 

Ook hebben sommigen Facebook vaarwel gezegd of zijn zij dit 

platform minder gaan gebruiken. Monitoring van sociale media 

geeft daardoor een steeds selectiever beeld van wat er leeft.

Mensen maken zich steeds meer zorgen over de impact van 

slimme apparaten op hun privacy.
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BEWUST OFFLINE
Dienstverlening, communicatie en mediagebruik vinden 

grotendeels online plaats. Dat is wel zo gemakkelijk. Toch kan 

niet iedereen online even makkelijk meekomen. Daarnaast 

zorgt veel online zijn steeds vaker voor problemen, vooral 

bij jongeren. Mensen willen de nadelen compenseren door 

vaker bewust te kiezen voor offline. Het is voor de overheid 

daarom belangrijk om naast online toegankelijkheid 

voldoende aandacht te geven aan offline communicatie en 

dienstverlening.
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NEPNIEUWS 
Nepnieuws (ook wel desinformatie genoemd) heeft in 

Nederland nog geen grote impact, maar dat kan veranderen. 

Zowel de overheid als het bedrijfsleven strijden ertegen. Een 

aantal mediabedrijven verandert de strategie van achteraf 

checken naar vooraf bepaalde berichten tegenhouden. Ook 

zijn er diverse initiatieven gestart waarin technologieën als 

kunstmatige intelligentie, de blockchain en digital signing 

helpen bij het tegengaan van desinformatie.
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JOURNALISTIEK 
Het nieuwslandschap verandert: steeds minder burgers 

willen betalen voor nieuws, terwijl steeds meer online 

nieuws achter een betaalmuur belandt. Dit kan ervoor zorgen 

dat in de toekomst niet iedereen meer toegang heeft tot 

kwaliteitsnieuws. Daarnaast worden andere vormen van 

journalistiek populair zoals ‘slow news’ en podcasts. Deze 

ontwikkelingen veranderen de dynamiek van monitoring en 

woordvoering.



Journalistiek

JOURNALISTIEK Journalistiek


