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even over heT muurTJe kiJken …

Ons cultureel erfgoed op een dynamische manier een toekomst geven, willen we dat niet allemaal? Om 
deze uitdaging ook het komende decennium gestalte te geven, gaan we niet over één nacht ijs, maar stip-
pelen we zorgvuldig een toekomstgerichte strategie uit.

We baseren ons daarbij op een grondige omgevingsanalyse, waarin we ruime aandacht besteden aan de 
geschiedenis van onze eigen organisatie, aan het culturele erfgoed waar we zorg voor willen dragen en aan 
de verschillende doelgroepen waarvoor we willen werken. Een kritische zelfevaluatie leert ons bovendien 
onze sterke en zwakke punten kennen, zodat we daar in de toekomst nog beter rekening mee kunnen hou-
den.

Omdat een goed erfgoedbeleid voeling houdt met de maatschappij, is het van belang ook over het muurtje 
van onze eigen sector heen te kijken. Ons werk wordt immers evenzeer beïnvloed door brede maatschap-
pelijke evoluties. Maar nog al te vaak vertrekken we van de gegevenheden, van de trends die zeker zijn. Dat 
de bevolking veroudert bijvoorbeeld, of dat de informatie- en communicatiegolf nog enkele jaren zal blijven 
duren. De trends en ontwikkelingen die de komende jaren ons leven en dat van onze medemensen zullen 
kleuren, geven echter aanleiding tot meer vernieuwend denken en nemen we best mee bij het opstellen 
van een nieuw beleid.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk niet zo eenvoudig om voldoende ver te kijken. 
Als we echt vernieuwend en experimenteel willen denken, moeten we onze nek nog wat meer uitstrekken. 
Om de vraag te beantwoorden welke trends in 2020 van belang zullen zijn, moeten we onze zekerheden 
loslaten. De nieuwe mogelijkheden schuilen immers in de onzekerheden, in de trends die nog alle kanten 
kunnen opgaan en waarvan het niet duidelijk is hoe ze zullen evolueren. Juist omdat ze niet zeker zijn, is het 
moeilijk hen te ontdekken en op hen in te spelen.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw geeft u met deze brochure graag een opstapje om 
comfortabeler over het muurtje heen te blikken. In het kader van het Prismaproject vroegen we immers aan 
vier experts welke trends zij in de toekomst ontwaren. Zo hoopten we iets bij te leren over de mogelijke toe-
komst van het consumentengedrag, de objecten die ons omringen, de demografie en de globalisering. Het 
werden stuk voor stuk boeiende lezingen, waarvan we de vonk hebben willen vatten in vier korte samenvat-
tingen. Een beknopte inspiratielijst van onzekere (en dus uitdagende trends) sluit dit boekje af.

Laat u verbazen door de mogelijkheden van de toekomst. Wij wensen u alvast veel inspiratie toe!
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de krAChT vAn wiT: over hoe de 
eConomisChe Crisis ons Leven verAnderT

Niets lijkt zo grillig als de wil van de consument. Zeker nu de laatste jaren blijkt dat de doorsnee-Vlaming 
veel minder merkentrouw is dan vroeger. Waar we ons eerder lieten leiden door vertrouwen in een bepaalde 
producent, spelen nu blijkbaar andere motieven een rol bij het vullen van ons boodschappenmandje. Maar 
wat zijn dan die nieuwe trends? Hoe consumeren we tegenwoordig en waarom doen we dat? En hoe zal ons 
consumptiepatroon de komende jaren evolueren? 

De specialist bij uitstek om dergelijke moeilijke vragen helder te beantwoorden is Fons van Dyck. Hij staat 
aan het hoofd van Think BBDO en adviseert organisaties over hun merk- en communicatiebeleid. Aan de 
Vrije Universiteit Brussel doceert hij bovendien het vak “merk- en communicatiemanagement”. Elke week 
kunt u in De Standaard een column van hem lezen over consumententrends. In zijn boek De kracht van wit 
(2009) analyseerde hij hoe de economische crisis ons leven heeft veranderd. 

Stof genoeg dus voor een boeiende verkenning van de wereld van marketing en communicatie. En wat we 
vooral willen vernemen is: met welke consumententrends moet de erfgoedsector in de toekomst zeker re-
kening houden? Hieronder volgt onze samenvatting van zijn betoog.

Brede maatschappelijke trends: opvolging van industriële golven

In de eerste plaats is het belangrijk dat we afscheid nemen van de vierde industriële golf, die van de fos-
siele (auto)industrie. We zitten nu volop in de vijfde golf, namelijk die van informatie- en telecommunicatie, 
van computers, internet en digitalisering dus. Wat de (toekomstige) zesde golf zal worden, is nu nog niet 
duidelijk. Kanshebbers zijn milieutechnologie of een verdere, doorgedreven inzet op de behoeften van de 
vergrijzing.

Ondanks de crisis zullen we de komende jaren wereldwijd een verdere economische groei zien. Al zal de kern 
van deze groei misschien niet meer in Europa liggen, maar eerder in Azië. Door de globalisering pikken we 
hier méér dan een graantje van mee.

Consumentengedrag en economische crisis

Uit onderzoek blijkt dat Belgen steeds gematigd reageren op de economische context. Geen grote euforie 
in voorspoedige tijden, maar ook geen diepe depressies als het wat minder gaat. Voor de meerderheid van 
de consumenten (zo’n 70%) valt wel op dat ze tegenwoordig wat behoedzamer te werk gaan. Men is minder 
geneigd om impulsaankopen te doen en plant uitgaven dus wat rationeler. Anderzijds merken we ook dat 
men graag geld uitgeeft aan ‘een goed gevoel’: een bloemetje in huis, familiefeesten en uitstappen, een 
extra lekker tasje koffie … De Efteling beleefde in 2009 de beste zomer sinds jaren! 

Consumenten en globalisering

We merken dat mensen op zoek zijn naar houvast en dat zij die voor een stuk zoeken in regionale (of na-
tionale) identiteit. Onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat Duitsers, meer dan een aantal jaren geleden, 
trots zijn op hun land en hun identiteit. Die gehechtheid aan de roots vind je op alle niveaus terug. Ook het 
dorps- en wijkgevoel zit duidelijk in de lift. We geven, meer dan vroeger, aandacht aan lokale evenementen. 
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Grote bedrijven, zoals Ikea en McDonald’s, hebben dat ook in de gaten en geven hun aanbod daarom een 
lokaal accentje.

We hechten veel belang aan familie en gezin. Een onderzoek gaf te kennen dat dertigers familie belangrijker vinden dan 
werk, ook in tijden van crisis. Initiatieven als tijdskrediet spelen daar vlot op in. De familiestructuren zijn trouwens aan 
het schuiven: steeds meer kinderen groeien op in nieuw samengestelde gezinnen of in een relatie van co-ouderschap.

Familieleden en vrienden kunnen natuurlijk ook wereldwijd zijn uitgezwermd. Via Skype, Facebook en ande-
re sociale media kan je makkelijk met elkaar in contact blijven. Blijkbaar hechten mensen zelfs meer belang 
aan het in stand houden van bestaande relaties dan aan het leggen van nieuwe contacten.

het nieuwe puritanisme

De economische crisis heeft de tendens naar zuiverheid versterkt. Naar schatting een derde van de Europese 
bevolking doet bewust inspanningen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit nieuwe ‘puritanisme’ 
uit zich vooral in het succes van de bioproducten. Ondanks de meerprijs, trekken we graag meer geld uit 
voor biologisch geproduceerd voedsel. Ook andere ‘groene’ sectoren zitten in de lift. Ecologische schoon-
maakmiddelen bijvoorbeeld. Als een gevolg hiervan zien we dat begrippen als ‘zuiver’ en ‘puur’ volop in de 
marketing worden ingeschakeld. Het dorpje Bundanoon in Australië ging in de zomer van 2009 nog een stap 
verder en verbood de verkoop van flessenwater. Als alternatief investeert de gemeente in goede filters voor 
het leidingwater. Meer van dit soort initiatieven in de toekomst liggen in de lijn der verwachtingen.

Naast een ecologisch bewustzijn dragen we ook ons steentje bij om ander leed uit de wereld te helpen. We 
geven bijvoorbeeld de laatste jaren meer geld uit aan goede doelen, ondanks de economische crisis. Toch 
zijn het niet de traditionele ngo’s die hiervan de vruchten plukken, maar wel kleinschaliger initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld Music for life. Kleine projecten, getrokken door (al dan niet lokale) bekenden liggen goed in de 
markt.

Customer empowerment

De huidige informatie- en communicatiegolf maakt het mogelijk om sneller dan ooit met elkaar te communice-
ren en spontaan te reageren op wat er ook gebeurt. Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe brug of om de 
schorsing van een topsporter, via het internet en fora als Facebook en Twitter kan iedereen zijn mening onmiddel-
lijk kenbaar maken. Bovendien kunnen gelijkgezinden elkaar vlot vinden en hun krachten bundelen. Zo kunnen 
handige jongens zelfs grote groepen mensen in beweging brengen. Politici die mee zijn met hun tijd, spelen daar 
gretig op in. Zo voerde Obama bijvoorbeeld ook intensief campagne op Facebook. Die toepassing werd trouwens 
in 2009 zelf het slachtoffer van de inspraak van de gebruikers. Toen de makers ervan zich de rechten op de inhoud 
van alle conversaties toe-eigenden, leidde dit tot groot verzet. Facebook bond in en beloofde braaf om een ‘refe-
rendum’ te houden. 

Met andere woorden, de inspraak van de consument neemt toe, een trend die we vaak als customer empower-
ment samenvatten. Er zal dan ook steeds meer vraag zijn naar instrumenten om de gebruikers te laten partici-
peren aan het productieproces. Onderzoek wees trouwens uit dat een op drie consumenten geïnteresseerd is 
om nieuwe producten te helpen ontwikkelen. Er zit met andere woorden een ware ‘volksopstand’ in de pijplijn. 

Voeg daar nog aan toe dat het vertrouwen in bedrijfsleiders er de laatste jaren sterk op achteruit is gegaan. 
Na alle schandalen zijn consumenten en aandeelhouders sceptischer dan ooit. Om hieraan tegemoet te 
komen, zal een evolutie van shareholderkapitalisme naar stakeholderkapitalisme plaatsvinden. Aandeelhou-
ders worden actieve partners. Zo zullen we op alle niveaus een grotere inspraak van de betrokkenen zien.
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Gevolgen voor de cultureel-erfgoedsector

De cultureel-erfgoedsector kan goed aansluiten bij de trend van het lokale en regionale ‘thuisgevoel’ die 
weerwerk moet bieden tegen de globalisering. Ook de zoektocht naar een goed gevoel biedt mogelijkheden 
voor de sector. De tendens naar zuiverheid en duurzaamheid sluit hier voor een deel bij aan. Maar ook breder 
is het verkleinen van de ecologische voetafdruk voor de sector van belang. 

Daarnaast kan de cultureel-erfgoedsector ook de ‘volksopstand’ alle kansen geven. Meer inspraak voor het 
publiek dus. Erfgoedorganisaties zouden ook van hun shareholders echte stakeholders moeten maken.
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vAn ArTefACT nAAr Spime: de sLimme 
oBJeCTen vAn de ToekomsT

Als we over de verre toekomst fantaseren, dan dromen we vaak van een wereld vol technische snufjes. Bad-
kamerspiegels informeren ons van bij het opstaan over de weersomstandigheden en de beschikbare outfits 
in onze kledingkast. Robots nemen veel werk uit handen en nieuwe kennis pluggen we tussendoor even snel 
in. Spectaculaire sciencefictionfilms als The Matrix spelen in op dit soort fantasieën en spiegelen ons een 
sombere wereld voor waar de mens ondergeschikt is aan de machine.

Maar zit er een waarheidsgehalte in deze (doem)beelden van de toekomst? Welke mogelijkheden biedt de tech-
nologie de komende decennia? Nemen robots het echt van ons over? En wat voor soort objecten gaan we in ons 
dagelijks leven gebruiken? We vroegen het aan Kristof Michiels (KM), applicatieontwikkelaar en onderzoeker bij 
IBBT/SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel. En dat we bij hem aan het juiste adres waren, blijkt uit onderstaand 
interview.

welk soort objecten gaan we in de toekomst gebruiken?

KM: “Het valt te verwachten dat steeds meer objecten technologie zullen ingeplant hebben en met een 
netwerk verbonden zijn. Meer dan vandaag het geval is, zullen objecten zich bewust zijn van hun omgeving, 
en registeren ze bijvoorbeeld perfect welke andere objecten er in de buurt zijn. Met deze ‘collega’s’ kunnen 
zij dan gegevens uitwisselen en zo een hoop problemen oplossen. 

Een concreet voorbeeld om dit te verduidelijken: stel je een toekomstige generatie gps voor, die op elk mo-
ment perfect op de hoogte is welke andere voortuigen het kruispunt naderen. Zo word je op tijd gewaar-
schuwd wie er in aantocht is en bijvoorbeeld ook welke partij voorrang heeft.

Maar objecten communiceren niet alleen met andere voorwerpen, zij gaan ook in interactie met ons, de 
gebruikers. Zij weten bijvoorbeeld welke gebruikers er zijn en documenteren onmiddellijk wat die gebruikers 
precies allemaal hebben gedaan. Omdat er voortdurend gegevens worden opgeslagen, omvatten objecten 
hun hele geschiedenis. Die historiek kun je op elk moment opvragen en analyseren. 

Maar er is meer: de objecten zullen ook zelf hun gegevens kunnen verwerken. Op die manier weten objecten 
vaak meer dan wij, ze worden slimmer dan wij en kunnen zelf redeneren. Zij zullen ook beslissingen kunnen 
nemen en dat wellicht autonoom kunnen doen. Zo zal een koffiepot er nog steeds als een koffiepot uitzien, 
maar door de technologie die in het object aanwezig is, kan deze pot precies bijhouden hoeveel koppen je 
die dag al hebt genuttigd. Als de maximale limiet aan cafeïne overschreden wordt, zullen er geen bakjes 
troost meer beschikbaar zijn. Een ander voorbeeld zijn geluidssensoren rond luchthavens. Zij zullen niet 
alleen registreren waar het te luidruchtig is, maar meteen ook beslissen welke landingsbaan als volgende 
moet worden ingezet. 

Kortom, we staan dus aan de vooravond van een revolutie in de geschiedenis van objecten.”

hoe ziet die geschiedenis van de objecten er volgens u uit?

KM: “Om een antwoord te geven op deze interessante vraag, baseer ik me even op de theorie van de Ameri-
kaanse sciencefictionschrijver Bruce Sterling. In zijn boek Shaping things (2005) schetst hij een inspirerende 
evolutie van objecten, van artefact tot spime.
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Alles begon in de prehistorie met artefacten: handgemaakte objecten die met de hand gebruikt worden en 
door menselijke of dierlijke spierkracht worden aangedreven. De volgende stap was de ontwikkeling van de 
machines, eerst voortgedreven op stoomkracht, later op elektriciteit. Producten die machines in de huiska-
mers brachten, vormden het derde stadium. Na de producten volgen de Gizmo’s die je zou kunnen omschrij-
ven als objecten met heel veel verschillende functies. Een gsm die bijvoorbeeld ook foto’s neemt en toegang 
geeft tot je e-mail. In dat stadium zijn we op dit moment aanbeland.

Spimes zijn de volgende stap in deze theorie. Sterling omschrijft hen als dynamische objecten met een eigen 
identiteit die heel hun ‘leven’ kunnen documenteren. Zij hebben een geschiedenis omdat ze te lokaliseren 
zijn in tijd en ruimte en monitoren welke gebeurtenissen ze allemaal hebben meegemaakt. Zij documente-
ren dus voortdurend het proces dat ze vormgeven: de historiek van hun gebruik en werking wordt dus con-
stant bewaard en kan bovendien onmiddellijk opgevraagd worden. Je kunt die geschiedenis snel doorzoeken 
en zo bijvoorbeeld meteen achterhalen waar je sleutels liggen (en hoe vaak je ze al bent kwijtgeraakt).”

Als objecten hun processen gaan documenteren, krijgen we dan geen 
onbeheersbare stroom aan data?

KM: “Inderdaad, dat valt te verwachten. Daarom moeten we technieken ontwikkelen die ons kunnen helpen 
om met al die complexe data om te gaan. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld een intelligent agent die je 
helpt om het juiste restaurant te kiezen. Stel, je ontmoet iemand op een conferentie en besluit tijdens een 
diner verder te praten. Software zal ervoor kunnen zorgen dat jullie in een oogwenk het ideale restaurant 
vinden, rekening houdend met de smaakvoorkeuren en met de buurt waarin jullie je bevinden.”

is dit allemaal verre toekomstmuziek?

KM: “Neen, die evolutie is al volop aan de gang. Technologie wordt steeds kleiner, en is nu al steeds minder 
zichtbaar. De grens tussen computers en ‘gewone’ objecten is al sterk aan het vervagen. Zo hebben vele 
auto’s een boordcomputer en rust men steeds meer huizen uit met domotica die het energieverbruik kun-
nen monitoren.

Vele objecten hebben nu al een onlineverlengstuk. Schilderijen uit musea zijn bijvoorbeeld op het net aan-
wezig en bezoekers kunnen er commentaar bij achterlaten. Bovendien kunnen zij heel wat achtergrond-
informatie opvragen over de geschiedenis van het kunstwerk, de vorige bezitters en de plaatsen waar het 
heeft gehangen. Op die manier spreekt een schilderij dus ook tot ons.

Een ander voorbeeld van een sprekend object is de Londonse Tower Bridge. Wist je dat deze brug je via Twit-
ter dagelijks informeert over het leven op de Thames? Als een schip onder de brug voorbij vaart, meldt de 
brug dat onmiddellijk op het internet. Zo zie je meteen hoe interessant het leven van de Tower Bridge is. 

We hebben dus al objecten die gegevens voortbrengen en hun leven documenteren. Het volgende tijdstip, 
dat van de spimes, is dus nabij.”

welke stappen moeten we zetten om te kunnen spreken van spimes in ons 
dagelijks leven?

KM: “Een eerste voorwaarde om spimes te creëren is dat we de identiteit van een object of een gebruiker 
kunnen definiëren en vastleggen. Bijvoorbeeld door een chip in te planten bij onze hond met gegevens over 
zijn adres en gezondheid. Loopt het beestje dan onverhoopt verloren, dan kunnen we het altijd opsporen. 
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Steeds meer objecten zullen we voorzien van een gps, die aangeeft waar het object zich bevindt, en bevatten 
een klok. Tijd en plaats van een object worden zo voortdurend geregistreerd.

Vervolgens kunnen we aan die identiteit een rijke laag met gegevens toevoegen. Zoals ik al vertelde, zullen 
deze intelligente objecten voor een deel zelf gegevens genereren, maar we kunnen die gegevens ook zelf 
aanbrengen. Als je een nieuw voorwerp koopt, kun je daar al heel wat van je eigen voorkeuren inplanten 
zodat je digitale knecht precies weet hoe hij jou tevreden kan stellen. Die gegevenslaag kunnen we dan ook 
historisch traceren. We weten bijvoorbeeld welk traject een schilderij al heeft afgelegd, voordat we het op 
een tentoonstelling kunnen bewonderen. Of we kunnen even googelen waar we onze sleutelbos hebben 
achtergelaten.

Een derde stap is het aanpassen van onze productie. Het is denkbaar dat de objecten van de toekomst niet 
in een verre fabriek geproduceerd worden, maar ter plaatse. Bijvoorbeeld in de winkel zelf of bij jou thuis. 
Misschien vinden we wel een soort oerstof waaruit alles kan worden opgebouwd en zouden we zo objecten 
kunnen printen? Helemaal denkbeeldig is die productie ter plaatse niet, want er zijn al boekproducerende 
machines die een boek naar keuze ter plaatse voor jou fabriceren.”

wat zijn de gevolgen voor de erfgoedsector?

KM: “Uiteraard kan ik dat niet in detail inschatten, maar ik denk dat de veranderde status van het object 
een grote invloed zal hebben op de “authenticiteit” van objecten. Als je de Mona Lisa tot in alle details kunt 
simuleren, moet men dan nog de moeite nemen om naar het Louvre te gaan? Daarnaast is het gegeven dat 
objecten hun eigen geschiedenis documenteren ook relevant voor de sector, lijkt me.

Misschien kunnen we even verder denken op één specifiek domein, musea bijvoorbeeld. Schilderijen zouden in 
de toekomst systematisch kunnen registeren wie er naar hen kijkt. Zo zouden zij automatisch feedback kunnen 
geven over hun populariteit. Als meerwaardezoeker ga je op basis van die informatie misschien juist op zoek naar 
de werken die minder bekeken worden! Bij het schilderij dat je bekijkt kun je via een barcode meteen ook heel wat 
extra informatie opvragen en je eigen appreciatie toevoegen.”

en wat met de mens? worden wij steeds meer machines?

KM: “Na de spimes kan de volgende stap inderdaad de biots zijn. Een grote vermenging van biologie en 
techniek ligt dus wel in de lijn der verwachtingen, maar dit is nog niet direct aan de orde. Laten we eerst 
de mogelijkheden van de spimes verder exploreren en de maatschappelijke uitdagingen ervan, bijvoorbeeld 
m.b.t. de privacy, in kaart brengen.”
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demoGrAfisChe ToekomsTverkenninGen

Hoe de demografische ontwikkelingen er de volgende tien jaar zullen uitzien, vroegen we aan professor Pa-
trick Deboosere, verbonden aan de vakgroep Interface Demography aan de VUB. Hij is gespecialiseerd in het 
ontsluiten van administratieve gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder voor de sociale 
wetenschappen. Hij publiceerde over demografie met een focus op de problematiek van sociale ongelijkheid 
in gezondheid en sterfte.

Hier volgt een redactionele samenvatting van zijn betoog.

Om zicht te krijgen op de demografische ontwikkelingen in de volgende tien jaar, maakt de spreker gebruik 
van de hedendaagse realiteit en geeft hij een zicht op de demografische structuren om vervolgens dieper in 
te gaan op de belangrijkste demografische processen: sterfte, geboorte en migratie.

de demografische structuren

Vertrekkende van de Belgische bevolkingspiramide van 1880, die nog de echte vorm van een piramide had 
met een brede basis en een scherpe top (dus met veel kinderen en weinig grijsaards), komt men in 1970 
al meer uit bij iets wat op een sparrenboom gelijkt. Hierin zijn de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, met 
kleine geboortecohorte, duidelijk zichtbaar. Eenzelfde overzicht voor 2005 toont in het midden een brede 
massa aan die gevormd wordt door de babyboomers. Op basis hiervan kunnen we voorspellingen doen naar 
de komende jaren. Want gezien de vele factoren die hierin een rol spelen, zijn er zeer veel kinderen nodig 
om verjonging te kunnen brengen in deze structuur. Dit brengt ons meteen bij het probleem van de vergrij-
zing met gevolgen als: een krimp van de bevolking, stijgende kosten voor gezondheidszorg, een tekort aan 
arbeidskrachten en de draagkracht van de werkenden versus de pensioenlast die onder druk komt te staan.

demografische processen

Het probleem van de vergrijzing moeten we in het kader van de sterfte eerder benoemen als ‘een succes-
verhaal’. Doordat we meer controle hebben gekregen op onze omgeving hebben we niet alleen de sterfte 
aanzienlijk kunnen terugdringen, maar ook het levenscomfort kunnen vergroten. 

Als men de overlevingscurve uitzet over 100 000 geboorten, dan kan men per leeftijd nagaan hoeveel overle-
venden er zijn. Deze overlevingscurve wordt steeds rechthoekiger: minder kinderen sterven tijdens de eerste 
levensjaren en ouder worden is niet alleen weggelegd voor de happy few. Nu wordt er nog nauwelijks winst 
gemaakt op het niveau van de kindersterfte. Ouder worden heeft een grote democratisering ondergaan: 
steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd, maar het maximum aantal levensjaren neemt in feite nau-
welijks toe. Honderdvijftig jaar worden is dus nog niet voor morgen.

Het al dan niet langer overleven heeft te maken met de toegenomen controle op onze leefomgeving. Om hier-
over meer inzicht te geven, neemt de spreker Japan als voorbeeld waar de gemiddelde sterfteleeftijd op 90 jaar 
ligt. De interpretatie van de demografische evoluties tussen 1885 en 2000 wordt gekaderd met de volgende 
feiten:

Na de Tweede Wereldoorlog neemt het beschikbare inkomen aanzienlijk toe. Dit kwam o.a. door een econo-
mische verschuiving waarbij men niet meteen alles investeerde in militaire structuren, maar meer ruimte 
gaf aan private initiatieven en openbare werken. Een economische bloeiperiode was het gevolg. Daarnaast 
maakte Japan ook een verschuiving mee van de inkomensspreiding. De heersende elite wordt de finale 
macht ontnomen, waardoor de opbrengsten van de rijkdom herverdeeld worden.
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Kortom, de democratisering van de sterfte is afhankelijk van twee factoren: een toename in welvaart en de 
spreiding ervan over de bevolking.

Uitgaande van geboorte en vervangingsratio kan gesteld worden dat, wanneer het totaal vruchtbaarheids-
cijfer onder twee kinderen per vrouw ligt, er een versmalling van de bevolkingspiramide aan de basis ont-
staat. Als hiervoor naar Europa gekeken wordt, dan zitten Ierland, Frankrijk, Turkije, Noorwegen en IJsland 
nog op het vervangingsniveau; België, Engeland, Zweden en Finland zitten daar net onder. Echt problema-
tisch is het voor landen als Spanje, Italië en Griekenland. Maar op wereldvlak zijn er spanningen rond overbe-
volking en de ongelijke aangroei van de wereldbevolking. Nu zijn er op wereldvlak gemiddeld 2,65 kinderen 
per vrouw waarvan slechts 1,41 per vrouw in Europa maar 5 per vrouw in Afrika. De wereldbevolking groeit 
nog steeds heel sterk aan. Eind 2009 leven er 6,8 miljard mensen en tegen 2050 verwachten we een aan-
groei tot 9 miljard. Toch is die stijging minder sterk dan men aanvankelijk vermoedde in de jaren 1960.

De derde factor in het demografisch proces is de migratie. Deze factor, die minder controleerbaar en bij-
gevolg minder voorspelbaar is dan geboorte of sterfte, blijkt vandaag belangrijker te zijn voor de Belgische 
en Europese bevolkingsgroei dan aanvankelijk voorzien. De vijftien ‘oude’ EU-lidstaten kennen nog wel een 
lichte natuurlijke groei want de levensverwachting stijgt nog steeds met drie maanden per jaar. Daarbo-
venop kennen zij een positieve nettomigratie. Anders is het bij de twaalf nieuwe EU-lidstaten waar het 
geboortecijfer gedaald is na de val van de muur, de sterfte in sommige landen sterk gestegen is en er veel 
mensen emigreren. De grootste migratiestromen in België komen momenteel uit Roemenië, Polen en Bul-
garije; al zijn die gegevens niet zo goed documenteerbaar. De open grenzen binnen de Europese Unie zorgen 
ervoor dat inwoners van de EU vrij kunnen circuleren, bijvoorbeeld met een toeristenvisum. Registratie ge-
beurt echter slechts wanneer men zich inschrijft in de gemeente. Migratie is moeilijk voorspelbaar. Enerzijds 
spelen economische factoren een rol. België is bijvoorbeeld een aantrekkelijk land om te leven en te werken. 
Binnen de Europese Unie speelt de economische situatie een belangrijke rol in migraties. Anderzijds is mi-
gratie sterk afhankelijk van politieke beslissingen en politieke omwentelingen die prognoses helemaal niet 
kunnen voorzien. 

Conclusies voor vlaanderen

Uit de samenvatting van het voorgaande stelt de spreker dat in 2061 de bevolking in België in totaal niet zal 
afgenomen zijn, maar dat het aantal 65-plussers wel sterk zal zijn toegenomen.

Tegelijk moeten we oog hebben voor de vele andere evoluties die onze bevolking doormaakt. De belang-
rijkste is wellicht de onderwijsrevolutie. Minder dan 5% van de vrouwen geboren in 1932 volgden in 1950 
studies van hoger onderwijs. Vandaag heeft 50% van de +26-jarige vrouwen hoger onderwijs gevolgd en dat 
percentage zal nog toenemen. Daarnaast zorgt ook de economisch crisis voor de toename van beginnende 
universitairen. 

Dit alles zal ook zijn effect hebben op de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dit wordt door de spreker 
als volgt samengevat:

 ▹ Er wordt nog een lichte bevolkingsgroei verwacht. In ieder geval wordt onze samenleving grijzer; of ze 
ook gezonder wordt is echter nog niet duidelijk.

 ▹ Onze samenleving wordt gekleurder. 
 ▹ De doorsneebevolking is hoger opgeleid en heeft meer vrije tijd over de volledige levenscyclus. Voor 

wat het werk op zich betreft, zet de trend van een dalend aantal werkuren per werknemer op jaarba-
sis zich wellicht verder.

 ▹ Er komt een grote diversiteit in levenslopen (langer bij de ouders blijven wonen…) en in huishoudens-
types.
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de ToekomsT vAn de GLoBALiserinG

inleiding

Wordt de wereld echt één global village of zal het zo’n vaart niet lopen? En is dat dan gezelligheid troef of 
zullen er meer en meer mensen uit de boot vallen? 

Als we naar de toekomst van de globalisering kijken, moeten we ons eerst de vraag stellen hoe (on)zeker het 
verderzetten van die globalisering is en welke vormen die toekomstige globalisering dan zou aannemen. 
Veel vragen en bedenkingen die wij ons ook stelden samen met Dieter Cortvriendt, socioloog en doctor in de 
Sociale Wetenschappen. Hij promoveerde aan de K.U.Leuven op een proefschrift over globalisering. Momen-
teel werkt hij als stafmedewerker bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Wij laten hem samen met ons hardop nadenken over de toekomst van de globalisering. Zullen er nieuwe 
vormen van uitsluiting ontstaan? En welke effecten kan dat hebben?

Dieter Cortvriendt start zijn betoog met een rapport dat vijf jaar geleden verscheen , het 2020-project Mapping 
the Global Future van het National Intelligence Council waarin vier globale toekomstscenario’s naar voren werden 
gebracht:

 ▹ Davos World: waarin de Aziatische reuzen en de zich snel ontwikkelende landen steeds beter blijven 
presteren dan de westerse economieën. 

 ▹ Pax Americana waarbij de Amerikaanse dominantie overleeft op de radicale veranderingen in het 
globale politieke landschap = Amerika blijft de wereldmacht.

 ▹ A new caliphate waarbij een krachtige (islam-)tegenideologie wordt uitgeroepen die wijdverspreide 
aanhang krijgt = de clash of civilisations.

 ▹ Cycle of fear waarbij de angst voor de algemene verspreiding van massavernietigingswapens zorgt 
voor het nemen van indringende maatregelen op grote schaal = Orwelliaanse wereld.

Hierbij kunnen de volgende bedenkingen gemaakt worden:

In deze scenario’s is er geen plaats voor Europa; meer nog: de welvaartstaat is onhoudbaar en zonder economische 
heropleving valt Europa uiteen. Evenmin is er plaats voor de echte uitdagingen zoals de toenemende kloof tussen 
arm en rijk en de milieuvraagstukken. Het zijn juist die uitdagingen die volgens de spreker de wereld van 2020 zullen 
bepalen.

hoe ziet de toekomst van de globalisering eruit?

Hoewel er geen standaarddefinitie bestaat, is iedereen het erover eens dat globalisering moet begrepen wor-
den als een toenemende mobiliteit van allerhande stromen: stromen zoals kapitaal, mensen, goederen en ken-
nis. Dit proces kan in één woord begrepen worden als “het doorbreken van oude grenzen” (deterritorialisering) 
en is niet eenduidig positief. Bepalend hierbij is de vraag: wie heeft er toegang tot die stromen en wie niet. Wie 
(publieke en private, lokale en globale … actoren) heeft de macht om die stromen te controleren en wie niet? 
Kortom, globalisering verschijnt nu als matrix van inclusie en exclusie. Globalisering is ook niet nieuw en is 
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het kapitalisme. Het is dan ook geen toeval dat dit proces 
van toenemende globale vervlechting door velen (zowel van de linker- als de rechterzijde) gezien wordt als 
synoniem voor marktgericht denken.
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Hierbij dient de volgende kanttekening gemaakt te worden: ook de huidige financiële crisis zal de globali-
sering geen halt toeroepen. Er zal alleen een verschuiving plaatsvinden van wie die stromen controleert en 
wie er toegang toe heeft. Men stelt alles in het werk (en dit op een technocratische wijze) om de markt (en 
de globalisering) te redden in plaats van de fundamenten van het kapitalisme grondig te wijzigen. Kortom: 
globalisering zal blijven, en de kloof tussen arm en rijk ook.

wat is de relatie met de toenemende armoede?

Armoede is nog nooit zo globaal geweest. Wereldwijd heeft 13% van de bevolking 45% van de koopkracht; 
daartegenover heeft 42% van de bevolking slechts 10% van de koopkracht. En alles wijst erop dat de kloof 
tussen arm en rijk alleen nog toeneemt. Technocratische (Kyoto, TRIPS…) ingrepen zullen dit wellicht nog 
versterken en leiden tot nieuwe vormen van uitsluiting. Bovendien merken we dat exclusie juist veroorzaakt 
wordt door het proces van privatisering. Hier botsen we op de paradox van de globalisering: de toename 
van het marktgericht denken ontzegt juist velen de toegang tot bepaalde stromen die vroeger nog gemeen-
schappelijk waren. Enkele voorbeelden hiervan zijn privatisering van het onderwijs, bibliotheken of water-
voorzieningen. Maar ook striktere intellectuele eigendomsrechten (op zaadgoed, software, medicatie,..) of 
de introductie van emissierechten.

De introductie van CO2-certificaten (Kyoto) geeft de rijke landen de kans om te marchanderen over hun uit-
stoot, in plaats van de vervuiling bij de basis aan te pakken. Dit treft weer vooral de armere landen waardoor 
die verdere uitsluiting in de hand wordt gewerkt. Kortom, ons klimaat, wellicht het meest gemeenschappe-
lijk, wordt geprivatiseerd. Ook het paradigma van globalisering legt deze paradox bloot: juist in een context 
waarin voor iedereen kennis bereikbaar zou kunnen zijn, wordt juist heel veel mensen de toegang ontzegd. 
In plaats van een democratisering van kennis wordt de toegangsprijs verhoogd (TRIPS). Dit kan leiden tot 
een opsluiten van kennis waarbij de toegang strikt gecontroleerd wordt (door publieke of private actoren).

waarin schuilen dan de grote uitdagingen voor de toekomst?

Om hierop een antwoord te kunnen geven, blijft de spreker wat langer stilstaan bij de relatie tussen inclusie 
en exclusie enerzijds en het verloren gaan van de gemeenschappelijke rijkdommen (commons) anderzijds. 
Slavoj Zizek definieerde recentelijk een aantal domeinen die in de toekomst een sociale strijd zullen veroor-
zaken:

 ▹ De kloof tussen arm en rijk 
 ▹ Het verloren gaan van de culturele commons (ons erfgoed)
 ▹ Het verloren gaan van de natuurlijke commons (ons milieu). 

De grootste uitdaging van de wereld bestaat erin om de relatie van de kloof tussen arm en rijk enerzijds en 
het verloren gaan van de gemeenschappelijke rijkdommen anderzijds inzichtelijker te maken en vervolgens 
oplossingen te zoeken voor beiden om deze uitdagingen aan te gaan.

Hierbij moet gezocht worden naar echte alternatieven en niet de technocratische oplossingen zoals men die nu 
hanteert met betrekking tot de financiële crisis, het beschermen van eigendomsrechten of klimaatverandering. 
Niet alleen is Kyoto er niet in geslaagd om de opwarming terug te dringen; ze heeft ook een markt gecreëerd voor 
het vrijkopen van de vervuiling, die de verschillen tussen hebben of niet hebben wellicht enkel zullen vergroten. 
Als we er niet in slagen om onze commons te vrijwaren EN de kloof tussen arm en rijk te dichten, dan zal de 
toekomst van de globalisering gewelddadig zijn met massale migratiestromen, economische neergang, politiek 
isolationisme en antimulticulturele reflexen tot gevolg. Dit zou dan wel eens het andere gelaat van de globalise-
ring kunnen zijn.
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De spreker acht het alvast noodzakelijk dat er over de volgende punten nagedacht wordt:

 ▹ Hoe kunnen we onze rechten op natuurlijke en culturele rijkdommen vrijwaren?
 ▹ Hoe kan de toegang tot stromen voor iedereen gegarandeerd worden, arm en rijk?
 ▹ Hoe kunnen we de welvaartstaat die onhoudbaar geworden is, heruitvinden op globaal niveau? 
 ▹ Alternatieve organisatievormen buiten staat (publieke) en markt (private): peer-to-peerproductie, 

distributie en consumptie (sharing).
 ▹ Welke rol kunnen bestaande instellingen hierin spelen? Zij worden alvast uitgedaagd om het debat 

op gang te brengen.
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over de muur: inspirATieLiJsT

In de voorgaande vier lezingen keken we samen met een aantal experten even over het muurtje van onze ei-
gen sector en namen een kijkje in de wondere wereld van de consumententrends, de spimes, de demografie 
en de globalisering . De toekomstbeelden die de sprekers voor ons schetsen, boden stuk voor stuk heel wat 
stof tot nadenken. Sommige trends waren vrij zeker, zoals de veroudering van de bevolking, het toenemend 
aantal migratiestromen en het afscheid van de fossiele autoindustrie.  

Andere trends kunnen nog alle kanten op gaan: het is onzeker hoe ze verder zullen evolueren. Zoals we al 
eerder stelden, bieden juist deze trends aanknopingspunten voor vernieuwing en experimenteel denken. 
Daarom lijsten we hieronder een aantal trends op waarvan we denken dat ze inspiratie kunnen bieden voor 
het toekomstige cultureel-erfgoedbeleid. Uiteraard is deze lijst niet exhaustief, nieuwe evoluties brengen 
immers ook de komende jaren weer nieuwe onzekerheden met zich mee. Beschouw het dus als een begin, 
als een opstapje naar een andere manier van denken over de toekomst!

individualisering of toename gemeenschapsgevoel

Kruipen we allemaal terug in onze schulp en stellen we onszelf centraal? Of zal er een grotere nood ontstaan 
aan gemeenschapsgevoel? Zullen verenigingen in de toekomst bijvoorbeeld op meer leden kunnen reke-
nen? Of moeten we ons vooral gaan richten op individuen? Gaan we meer of minder solidair zijn met onze 
medemens? En gaan we meer diensten delen, of gaan we snoeien in de welvaartsstaat en moet er meer 
individueel worden bijgedragen tot gezondheidszorg en onderwijs?

vrije markt of overheidssturing

Hoe zal onze economie in de toekomst evolueren? Gaan we naar een sterkere sturing door de overheid, met 
vele regels en meer subsidiëring? Schermen we onze markten bijvoorbeeld af voor buitenlandse producten 
en ontstaan er meer overheidsbedrijven. Of zal de vrije markt het winnen en gaat het recht van de sterkste 
gelden, ook voor de erfgoedsector?

Technopolis of back to basics

Gaan ICT en techniek de overhand halen en worden we volkomen afhankelijk van computers? Of ontstaat 
er een sterke tegenbeweging en streven de mensen weer meer naar eenvoud? Willen ze bijvoorbeeld weer 
meer echte avondjes op café in plaats van een virtuele vriendenkring te onderhouden?

Globalisering of accent op het individuele/lokale

De wereld wordt steeds groter en steeds internationaler. Gaan we in de toekomst nog verder daarin, en 
spreken we straks allemaal dezelfde taal en gebruiken we dezelfde producten? Of gaan we meer dan ooit 
het accent leggen op het individuele en het lokale als tegenwicht? Of, anders geformuleerd, krijgen globali-
seringsreuzen als IKEA en H&M het makkelijker of juist moeilijker?
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Grote kloof tussen arm en rijk – grote welvaartsspreiding

Worden in de toekomst de rijken steeds rijker en de armen steeds armer? Zal de welvaart met andere woor-
den iets zijn voor de happy few, of gaan we meer delen met elkaar? Denk bij “arm en rijk” trouwens niet 
alleen aan materiële rijkdom, maar ook aan een rijkdom aan kansen, informatiemogelijkheden, sociale con-
tacten …

honkvast of nomade (meer of minder mobiliteit)

Gaan we meer dan ooit reizen? Pendelen naar ons werk bijvoorbeeld, of in het buitenland een opleiding 
volgen? Worden we zo echte globetrotters of wereldwijze nomaden? Of beslissen we om dichter bij huis te 
werken? En welke vervoersmiddelen kunnen dan het beste beantwoorden aan onze behoeftes?

diversiteit of eenvormigheid/multicultuur of monocultuur

Gaan we in de toekomst evolueren naar een samenleving met minder verschillen dan vandaag? Vinden we 
– positief gezegd – een grotere gemene deler (of – negatief – gaan we naar een opgelegde eenheidsworst)? 
Of zal de diversiteit alleen nog maar toenemen, met meer versnippering en meer uitdagingen van dien …?

eco-ramp of eco-paradijs

Hoe zal het in de toekomst met onze leefwereld zijn gesteld? Stevenen we af op een ramp, met allerhande 
natuurrampen tot gevolg (overstromingen, aardbevingen…) of kunnen we het tij keren en gaan we met z’n 
allen samenwerken om een eco-paradijs te realiseren?

meer of minder vrije tijd

Krijgen we in de toekomst meer ruimte om ons eigen ding te doen? Of moeten we vooral harder en langer 
gaan werken? Blijven mogelijkheden van brugpensioen en tijdskrediet bestaan en worden ze verder uitge-
breid? Of gaan we misschien terug naar een 50-uren werkweek? En hoeveel tijd blijft er van onze ‘vrije tijd’ 
nog over voor onszelf als we meer taken op ons moeten nemen (zorg voor ouderen, kinderopvang…)?

verdergaande secularisering of religieus reveil

Gaan we de komende jaren steeds vaker ons heil zoeken in de grote religies of andere spirituele stromingen? 
Gaat de maatschappij zich daarop instellen, of wordt de levensovertuiging meer dan ooit een privézaak?

Zwakke consument of sterke consument

Zal men in de toekomst meer dan vroeger rekening houden met de wensen en de verwachtingen van de 
consument? Kunnen we met andere woorden meer sturen in wat we gaan consumeren, krijgen we meer 
inspraak en komt er meer maatwerk? Of beslissen grote ondernemingen en andere reuzen boven onze hoof-
den en hebben wij maar in de pas te lopen?
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Luxe of basiscomfort?

Gaan we meer consumeren en steeds meer verfijnde producten vragen, met alle gevolgen voor ons milieu 
van dien? Of gaan we anders consumeren en meer letten op de duurzaamheid van wat we allemaal verbrui-
ken? Allemaal een beetje minder dus?

(Cultureel)conservatisme of (culturele) openheid

Gaan we ons als maatschappij steeds meer openstellen voor alternatieve visies en meningen en daar ook 
rekening mee houden? Of zorgt de grote informatiegolf er uiteindelijk voor dat de mensen niet meer kun-
nen volgen en gewoon afhaken? In dat laatste geval blijkt voortborduren op hetzelfde stramien de meest 
veilige optie, maar of er dan nog sprake is van innovatie?

Generalisten of specialisten 

Met alle informatie die ons overspoelt, kunnen we in wezen twee kanten op. Of we worden generalisten, die 
over alles wel iets weten, maar geen diepgaande kennis meer hebben. Of we investeren meer in gespeciali-
seerde kennis waarbij experts elkaar vooral moeten aanvullen. Beide opties hebben de nodige uitdagingen 
in petto!

kennismaatschappij of exclusie van kennis?

Gaan we in de toekomst nog meer en sneller kennisdelen, worden we met andere woorden overspoeld door 
een informatiegolf? Of zal echte waardevolle kennis steeds exclusiever worden en voorbehouden zijn voor 
een kleine elite? Zorgen processen van exclusie dan voor een grote armoede aan kennis?


