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ontbozen • vlaktaks en faire belastingheffing • een samenleving in meer versnellingen
tegelijk • einde bestuurlijke impotentie • tijdelijke stadstaten Afrika voor asielen migratiestromen • burgers verenigen in bond voor belastingbetalers • nieuwe
energie-economie met thorium msr centrales • portable pensioen • uitwegen eurocrisis o.a. via blockchaintechnologie • decomplexering • adviesraad aanpak radicale
islam • transitie naar oorlogseconomie • adviesraad historici • een ministerie voor
voeding & gezondheid • een ministerie voor digitale transformatie • van eu naar eeg
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Shift Happens
Uittreksel

‘Bescherming’
10 Ideeën voor de Kabinetsformatie 2017

De burger voelt zich anno 2017 als een surfer op een wiebelige surfplank, omringd door bijt
grage haaien. Die staan symbool voor de vele gevaren die de burger momenteel ervaart:
mogelijke werkloosheid, bijvoorbeeld door de digitale transformatie, de radicale islam die
probeert de straat te koloniseren, aanzwellende asielstromen, verminderde tolerantie en
vrijheid, verarming, pensioenversobering, een uitgeklede sociale zekerheid, een wankele EU en
euro, een failliet financieel-economisch systeem, enzovoort. ‘Moedig voorwaarts’, dat lijkt het
motto van de peddelende surfer. Maar het zou wel prettig zijn als iemand hem een hulplijntje
toewerpt. Het nieuwe kabinet wellicht? Volgens de Chinezen is 2017 het Jaar van de Haan. In
dergelijke jaren zoeken mensen van oudsher bescherming. Bescherming zou dan ook een goed
motto voor het regeerakkoord kunnen zijn.
Verder wil ik qua onderwerpen de volgende 10
punten onder de aandacht brengen van degenen
die binnenkort belast zijn met de eerstvolgende
kabinetsformatie:
1. Bouw semipermanente Asilia’s, d.w.z. door Nederland en enkele andere Europese landen gemanagede stadstaten in vluchtelingenregio’s, en zorg
zo voor toekomstperspectief in die gebieden. Sleep
vluchtelingen niet van hot naar her in Europa, maar
kies voor een definitieve oplossing in hun eigen
regio. Het pragmatische Asilia-idee biedt daartoe de
mogelijkheid en het overstijgt de klassieke
links-rechts-tegenstellingen over dit thema.
2. Laat Nederland een voortrekkersrol spelen in
het oplossen van de eurocrisis. Installeer een internationale projectgroep die gaat onderzoeken wat
voor oplossingen er mogelijk zijn. Te denken valt

bijvoorbeeld aan alternatieve muntunies, The
Matheo Solution, of aan blockchaintechnologie als
basis van een systeem met parallelle munten. En in
het verlengde hiervan: Maak van de EU weer een
lossere samenwerkingsvorm, zoals de vroegere
EEG.
3. Ga voor een werkelijk duurzame en betaalbare
energietoekomst, door niet langer in te zetten op
bestaande oplossingsrichtingen zoals windenergie,
maar te gaan voor echte oplossingen, bijvoorbeeld
een versnelde ontwikkeling van thorium MSR centrales.
4. Maak het huidige pensioenstelsel toekomst
bestendig en pensioenen portable. De jongere
generatie mag niet de dupe worden van gebrek aan
politieke doortastendheid nu. Het stelsel moet
worden afgestemd op de flexibilisering van de
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a rbeidsmarkt, langere levensverwachting en de
noodzaak tot ‘zorgsparen’. Pensioenen horen anno
2017 portable te zijn. Daarnaast kan een samenwerking tussen pensioenfondsen, zorgverzekeraars
en woningcorporaties ervoor zorgen dat de extra
zorgkosten waarmee onze oude dag gepaard gaat
ook verzilverd kunnen worden.
5. Maak werk van een tax shift. Om de verduurzaming van de samenleving te stimuleren zullen we
toe moeten naar een systeem waarbij verbruikers
en vervuilers gaan betalen. Nu is het nog zo dat
werk zwaarder wordt belast dan grondstoffengebruik, energieverbruik en transport. Draaien we dit
om, dan wordt arbeid goedkoper en kunnen er
banen bijkomen. Ook belastingontwijking door grote
ondernemingen zal door het volgende kabinet
moeten worden aangepakt.
6. Geef handen en voeten aan de participatie
samenleving, zodat die nu echt van start kan
gaan. Begin met de onderkenning dat burgers in
verschillende versnellingen leven, dat er een herverdeling nodig is tussen betaald en onbetaald werk,
en dat er slimme oplossingen gevonden moeten
worden voor de verliezers van de vooruitgang. Onder
de naam ‘Nederland Werkt’ komt er een massale
omscholingsoperatie, zodat verliezers van de vooruitgang nieuw perspectief krijgen op arbeid.
7. Richt een ministerie van Digitale Zaken op, dat
de digitale transformatie voor alle Nederlanders
faciliteert. Datastromen genereren momenteel al
meer economische waarde dan de wereldwijde
stroom aan goederen. Het landelijk uitrollen van
breedband-internet kan in principe dus meer economische waarde genereren dan het stimuleren
van onze mainports. Ook de in de regio vaak gevoelde achterstelling ten opzichte van stedelijk gebied
zou hiermee worden geadresseerd.

8. Versterk de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door
platforms en bijeenkomsten te introduceren waardoor werkzoekenden in staat worden gesteld om
gemakkelijker werk te vinden. Ook zal er de nodige
aandacht moeten worden besteed aan levenslang
leren, want nu ligt het risico op de loer dat grote
delen van de beroepsbevolking afgesloten raken
van de toegang tot werk, omdat ze niet in staat zijn
hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De
introductie van een levenslang scholingsbudget
zou hierbij een rol kunnen spelen.
9. Maak van de 21ste eeuw de Eeuw van de Burger.
Burgers willen in deze tijden van interactiviteit
gezien en gehoord worden. Raadpleeg ze daarom
vaker en directer, en betrek ze intensiever bij besluitvorming, vooral op lokaal niveau. Dit zal werken
als een soort permanent referendum, waardoor het
bestaande nationale referendum, dat een vetocratisch instrument in de handen van minderheden
dreigt te worden, overbodig wordt. De Eeuw van de
Burger betekent ook dat ambtenaren flexibeler in
hun optreden en extra service-gericht moeten
worden.
10. Stel een Rijksadviesraad van Historici in.
In 2017 is geschiedenis terug van weggeweest en
belangrijker dan ooit. Kissinger-biograaf Niall Ferguson pleit ervoor dat regeringen en bestuurders
van multinationals zich niet alleen laten adviseren
door teams van economen, maar ook door een
team van historici. Hij heeft gelijk. Bestudering van
de geschiedenis is een van de weinige manieren
om zicht te krijgen op de toekomst.
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