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Respondenten
De namen van de respondenten zijn gefingeerd.
Jasmijn: Jonge huisarts in opleiding. Heeft een tijd in Amerika gewoond en gewerkt.
Bas: Mede-eigenaar van een startup.
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Verhaal
Rheine aan zet
Centralisatie vs decentralisatie bestuur

Jasmijn

Ik heb net een periode in het ziekenhuis gewerkt, bij de geriatrie, de
ouderengeneeskunde, en dat was echt ‘aan de lopende band’. Je was gewoon
productie aan het draaien. Ik kwam er gewoon niet uit, collega’s die een burnout
krijgen en één voor één uitvallen. En dat zie ik ook in de toekomst. Ik denk dat
dat wel echt een probleem gaat worden als we dat niet beter gaan organiseren.
En dan komt weer de politiek daarbij kijken, want op dit moment heb ik het idee:
dat had je kunnen voorzien, tien jaar geleden. En over tien jaar is 30 procent 65
jaar en ouder. En dan denk ik, we trekken het nu al niet, laat staan over tien jaar
en in 2050.

Bas

Het voordeel van wat meer regionaal managen, is dat je veel beter als bestuur of
als politieke personen kan voelen: wat gebeurt er in onze community? Wat
speelt er daadwerkelijk?

Bas

Hoe groter de organisatie, hoe minder je weet van wat er op de werkvloer of op
straat gebeurt.

Jasmijn

Over een jaar ben ik huisarts en in Zeeland is er een tekort aan huisartsen. Het is
nu al echt een probleem. Al die huisartsen die met pensioen gaan, die hebben
niemand om het aan over te dragen. Dus, veel mensen trekken naar de steden
toe. Als je het regionaal vormgeeft en aantrekkelijk maakt, en voor de mensen
zorgt van die regio, dan kun je mensen ook beter aan je binden en daar
behouden, in plaats van dat mensen wegtrekken.

Jasmijn

Het individualistische werkt gewoon op de lange termijn niet meer. En daar
lopen we ook tegenaan, mensen die overlijden zonder kinderen, zonder een
netwerk, zonder een vangnet. Ik denk dat we toe moeten naar een samenleving
die beter voor elkaar zorgt.

Hoe kunnen we het beste voor elkaar zorgen? Investeren in jongere
generatie en meer verbondenheid.

Bas

Als je een euro moet geven aan iemand die 80 is, of aan iemand die net geboren
is, heeft het eigenlijk veel meer zin om in dat net geboren baby’tje te investeren.

Jasmijn

Ik zou het fijn vinden om naar een samenleving te gaan waarbij mensen dat
[voor elkaar zorgen] van nature doen, omdat het logisch is. Dat je niet
bejaardentehuizen hebt. Het is allemaal zo gescheiden. Er moet meer
verbondenheid zijn waarbij het het heel natuurlijk gaat zijn om voor je oma te
zorgen, waarbij er ruimte is om voor elkaar te zorgen, zonder dat je daar mensen
voor hoeft in te huren.

Gemakzucht vs. ambacht in voeding en productie

Bas

Weten kinderen nog waar melk vandaan komt?

Bas

We bestellen onze boodschappen via Picnic, we laten het thuiskomen. In de
winkel komen we nauwelijks meer. Groente, fruit en natuurproducten, die zou ik
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het liefst wel nog zelf uitkiezen. Maar toch, voor de gemakzucht, bestellen we
via de app.
Segregatie in de maatschappij vs. verbondenheid

Jasmijn

Waar ik bang voor ben in de toekomst is dat de klassenverschillen nog groter
worden.

Jasmijn

We leven in bubbels en waar ik me zorgen om maak is dat we in 2050 nog verder
in bubbels gaan leven. In groepen die niet met elkaar verbonden zijn.

Bas

Ik denk je veel meer bepaalde groeperingen van soorten mensen gaat krijgen.
Dus dat je inderdaad van die mensen hebt die voeding uit een zakje eten, die
toch nog tien uur per dag blijven werken. En je krijgt ook soorten mensen die
terug naar de landbouw gaan en noem maar op.
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Mag de supermarkt keuzes inperken op basis van medische gegevens? Als
dat een bewuste keuze is dan wel.

Jasmijn

Ik heb geen moeite met [keuzebeperking in de supermarkt op basis van
medische gegevens], als je je daarvoor opgeeft.

Automatisering & algoritmisering

Bas

De technologie en de innovaties moeten er juist zijn om de mens tijd te geven
om met de medemens te kunnen communiceren.

Jasmijn

Ik geloof dat, als je dat vanaf kleins af aan goed invult, mensen hun vrije tijd
sowieso goed gaan invullen. Niemand houdt ervan om voor de buis te zitten de
hele dag, behalve als dat er zo in zit, dat ze niet anders weten of niet anders
kunnen.

Bas

Sociale en emotionele aspecten worden belangrijker.

Contact en mobiliteit

Bas

Ik denk dat de kwaliteit van leven gaat zitten in face-to-face persoonlijk contact
en dé oplossing daarvoor is mobiliteit.

Normen en waarden beginnen bij kinderen: nadenken over wat wordt
overgedragen van generatie op generatie.

Bas

De rookvrije generatie, de mensen die nu geboren worden, die weten eigenlijk
niet anders dan dat er niet gerookt wordt. Dus het begint inderdaad gewoon bij
kinderen.

Verwachtingen door de technologie en de tegenbewegingen daarop

Bas

Er wordt meer en meer van je verwacht door die technologie. Er wordt verwacht
dat je ’s avonds nog online bent, dat je op je mail reageert, en je ziet
langzamerhand de anti-beweging. Er komen wetten: de werkgever mag van zijn
werknemer niet eisen dat hij ’s avonds op zijn mail reageert.

Wat zou het verhaal realistischer maken?

Bas

Ik denk eigenlijk dat dit een verhaal van 2025 is. Of 2030.

Jasmijn

Ik denk dat ze in de toekomst misschien helemaal geen melk meer drinken. Of
vlees eten.

Bas

Gewoon poeder in een zakje, klaar?

Jasmijn

Nee dat niet, maar gewoon veganistisch. Misschien niet veganistisch, maar als je
het hebt over back to the basics, dat je naar een weiland moet gaan en
meemaakt hoe een dier lijdt. Ik denk dat er een tijd gaat komen dat we verbaasd
gaan zijn dat we vroeger vlees aten.
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Belangrijkste onderwerpen van gesprek

Jasmijn

• Segregatie, je krijgt bubbels van mensen die compleet anders leven.
• Er komt een tegenbeweging tegen nieuwe technologieën.
• Er blijft voor altijd behoefte aan menselijke interactie.

Bas

• Sociale en emotionele aspecten blijven van essentieel belang.
• Mensen zijn mens en willen mens blijven. Je kan niet alles vangen met
technologie.
• De rookvrije-generatie-aanpak is nodig voor een gezonde samenleving en
milieu in 2050.
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