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Tijden veranderen
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Tijden veranderen
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De nieuwe CPB Scenario Studie

Vraag

Waarmee verdienen we ons brood in 2040?

Aanpak

Scenario’s, geven inzicht in onzekerheid

Antwoord

Slimme mensen

Sterke steden

Beleid
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Specialisatie …

Brainstorm

Blueprint Prototype

Chips

Verpakking

Verkoop

Verkoop
Verkoop

Verkoop

Productie
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Slimme mensen

Specialisatie …

Communicatie technologie

ontkoppeling van taken

wereldwijde uitwisseling van kennis

productie door gespecialiseerde werknemers
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Generalisatie
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Slimme mensen

… of generalisatie

Monteur kent veel systemen

Verzekeringsagent met brede portfolio

Expert systeem voor diagnose ziekte

Design programma's

Schrijf je eigen e-mails
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Slimme mensen

Specialisatie …

Communicatie technologie

ontkoppeling van taken

wereldwijde uitwisseling van kennis

productie door gespecialiseerde werknemers

Generalisatie …

Informatie technologie

Bundeling van taken

Productie door autonome, zelfstandige 
werknemers
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Steden: the place to be

Stockholm

Barcelona Tokyo

Dallas

Verpakking

Verkoop

Verkoop
Verkoop

Verkoop

Productie
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Concentratie …
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Sterke steden

Concentratie

Voordelen van schaalgrootte …

… face-to-face …

… stimuleert ontwikkeling van nieuwe technologieën
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… of spreiding
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Sterke steden

Concentratie

Voordelen van schaalgrootte …

… face-to-face …

… stimuleert ontwikkeling van nieuwe technologieën

Spreiding

Netwerk van kleine steden …

… met uitstekende verbindingen …

… mogelijke gemaakt door ICT
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Twee onzekerheden

Spreiding

Concentratie

GeneralisatieSpecialisatie
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Vier Scenario’s

Spreiding

Concentratie

GeneralisatieSpecialisatie

Metropolitan 
Markets

Cosmopolitan 
Centres

Talent 
Towns

Egalitarian 
Ecologies
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Talent Towns

• Communicatie technologie: specialisten 

• Interactie en leefomgeving: kleine steden

• Zeer dynamisch: kansen en uitdagingen

• Hoge inkomens en grote concurrentie

• Lage inkomens onder druk

• Nederland: zakelijke dienstverlening

• Industrie naar Azie
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Cosmopolitan Centers

• Bio en nanotechnologie: wetenschap

• Communicatie: mondiale taakverdeling

• Steden: gespecialiseerde clusters

• Risico: andere stad neemt over

• Substantiële inkomensongelijkheid 

• Mogelijke Nederlandse clusters: 

• water, biomassa, medisch, logistiek 
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Egalitarian ecologies

• Informatie technologie: generalisten

• Variatie producten: lokale vraag

• Middelgrote steden: kwaliteit

• Weinig inkomensgroei

• Beperkte technologische vooruitgang

• Overdracht grondstoffen leveranciers

• Oost en zuid Nederland bloeien
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Metropolitan Markets

• Bio- en nanotechnologie doorbraak

• Grote bedrijven: marktgerichte toepassingen

• Onderzoekscentra en persoonlijk contact

• Metropool trekt bedrijven en mensen aan

• Achterland zwak

• Grote inkomensongelijkheid 

• Nederland groot genoeg?
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De magische cirkel van het beleid
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Subsidiariteit: zwaartepunt besluitvorming

Provincie

xxMondiale instituties

xEuropese Unie

xLand

xxxxStad

MMEECCTT
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Aantrekkende (A) en mobiele (M) factoren

AMAMIdeeën

geabsor-
beerd
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Verbindingen
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Sociale aspecten
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Samenvatting Haaglanden
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