
Zestien pareltjes  
van helder denken



Zestien pareltjes  
van helder denken



Zestien pareltjes van helder denken
Een impressie van fraaie fabriekswerken ten tijde  
van directeur Frank Kalshoven (2006 - 2022)

Auteurs

Maarten Gehem
Kees Kraaijeveld
Katrin Weber

Vormgeving

Andju Shoekhai

Drukwerk

Drukkerij Raddraaier SSP

De Argumentenfabriek 

1e druk, juli 2022

 
 2022

www.argumentenfabriek.nl

De ArgumentenFabriek



Inhoudsopgave

Voorwoord: met hart en hersenen 4

1. De WAO: Should I Stay or Should I Go 8
2. De Netwerkschool 10
3. De vier O’s van helder denken 12
4. Helder denken over wijkontwikkeling 14
5. Visualiseren van gemeentebegrotingen 16
6. Zó werkt de zorg 18
7. Groeiland 20
8. Kiezen voor nieuwe zekerheden 22
9. Lange systemen 24
10.  De eerlijke loonstrook 26
11. De Beleidskaart 28
12. Naar een nieuw sociaal contract 30
13. Wat veroorzaakt overheidsfalen? 34
14. Mensbeelden achter sociale wetgeving 36
15. Investeren in mensen  38
16. Mentale vooruitgang 40

Nabeschouwing: eerst denken dan doen 42



4 

Voorwoord 
met hart en hersenen

In zestien jaar tijd wist Frank Kalshoven  
De Argumentenfabriek uit te bouwen tot  
een prachtig denkbedrijf. Nu hij zijn rol als  
fabrieksdirecteur neerlegt, is het tijd voor  
een terugblik. 
 
Hoe kunnen we mensen helpen het hoofd te bieden aan de 
verpletterende stroom informatie die ze dagelijks over zich 
heen krijgen? Hoe kunnen we ze helpen grip te krijgen op 
de alsmaar complexer wordende samenleving? Hoe kunnen 
we mensen helpen weloverwogen beslissingen te nemen op 
basis van heldere argumenten? Hoe kunnen we helpen om 
Nederland een beetje beter te maken?

Gedreven door deze vragen begonnen we op 1 januari 2006 
met De Argumentenfabriek. Met onze eerste Argumenten-
kaarten, denksessies en denktanks, wisten we al snel school 
te maken. Onze geweldige, trouwe en creatieve klanten 
kwamen steeds met nieuwe vragen die om gestructureerd 
denkwerk vroegen en met nieuwe toepassingsmogelijk-
heden voor onze visualisaties. 

4 
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Naast Argumentenkaarten gingen we zo ook Strategie-
kaarten, Feitenkaarten, Cultuurkaarten, Beleidskaarten, 
Waardenkaarten en Geldkaarten ontwikkelen. We gingen 
boeken maken en uitgeven. We ontwikkelden ‘doorklikbare 
pdf’s’ en ‘digitale Dataverhalen’. We kwamen steeds weer 
met nieuwe denkmodellen en gingen trainingen geven in 
ambachtelijkheden als helder denken, helder beleid maken 
en het maken van scenario’s.

Al met al hebben we de afgelopen zestien jaar samen met 
honderden klanten vele honderden kaarten, tientallen 
boeken en andere producten gemaakt. We hebben nieuwe 
organisaties ontworpen, van de Sterrenschool tot het 
Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie. En we hebben 
hele stukken Nederland helder en overzichtelijk in kaart 
gebracht, van de zorg tot de energiesector. We kregen onze 
eigen studio. En onze eigen Denkacademie. De fabriek is 
in anderhalf decennium gegroeid van twee naar dertig 
mensen. 

Niet dat alles direct een succes werd overigens. De eerste 
zestien jaar van De Argumentenfabriek grossierden we 
ook in briljante mislukkingen. Het ontwikkelen van eigen 
kaartenmaaksoftware werd een fiasco. Ons dochterbedrijf 
Visuals Stories, dat overigens fraaie animatiefilmpjes 

maakte, verkochten we al snel aan externe partners.  
Afgelopen jaar nog staakten we met pijn in het hart het, 
nog altijd geweldige, initiatief Rekenwerk, waarmee 
we onze klanten ook wilden helpen met kwantitatief 
denkwerk.

Saaie momenten hebben we niet gekend. Dankzij en met 
onze klanten zijn we voortdurend bezig geweest Nederland 
een beetje mooier en beter te maken. We hebben geweldig 
veel geleerd. We hebben geweldige mensen aan de fabriek 
weten te verbinden. We hebben geweldig veel plezier gehad. 

Ons vijftienjarig bestaan hebben we, door de coronacrisis, 
niet kunnen vieren. Daarom benutten we onze ‘sweet 
sixteen’, om samen stil te staan bij het vreugdevolle en 
hoopgevende feit dat er in Nederland voortdurend vraag 
blijft naar onafhankelijk helder denkwerk. 

2022 is opnieuw een bijzonder jaar voor de fabriek. 
Op 1 januari deed Frank Kalshoven, na zestien jaar als 
medeoprichter en inspirerend boegbeeld de scepter te 
hebben gezwaaid, afstand van zijn rol als directeur. 
Het ondernemen hoeft voor hem niet meer, maar het 
heldere denkwerk is daarmee niet voorbij. Frank blijft 
verbonden aan de fabriek. Op 7 juli benoemen we hem 
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plechtig tot ‘Ambassadeur van het heldere denken’. Ter 
gelegenheid daarvan overhandigen wij hem zoals dat 
traditiegetrouw gaat bij een ambassadeursbenoeming 
zijn ‘geloofsbrieven’ – de documenten waarmee Frank 
zijn nieuwe functie in de buitenwereld kan bewijzen. 
Daarbij hoort ook dit boek: een greep uit het fraaie 
fabriekswerk dat we de afgelopen jaren samen hebben 
mogen doen: zestien pareltjes van helder denken. Afgezet 
tegen de honderden prachtige projecten die we hebben 
gedaan, is zestien een ontzettend laag getal. Meer dan een 
impressie kan deze terugblik niet zijn. De noodzakelijke 
strenge selectie doet niets af aan het feit dat er vele andere 
pareltjes zijn. Ook doen we op de fabriek natuurlijk niet 
alleen publiek werk. Het leeuwendeel van ons denkwerk 
is voor private partijen: ook heel nuttig en nodig, maar 
veelal niet publiek te maken. Dat gezegd hebbende, hopen 
we de lezer met deze terugblik een plezier te doen. Onder-
wijsvernieuwing, een beter werkende verzorgingsstaat, 
weloverwogen besluit vorming, het is hoe dan ook aardig 
om te zien wat ons inhoudelijk heeft beziggehouden. 

We zijn als fabriekers trots op het mooie werk dat we  
de afgelopen zestien jaar samen hebben gedaan en op 
hoezeer we daarmee maatschappelijk betekenisvol 

hebben kunnen zijn. We zijn dankbaar voor de fijne 
samenwerking en voor het vertrouwen dat jullie als 
klanten en samenwerkingspartners steeds weer in  
ons hebben, hoe groot, ambitieus en ingewikkeld de 
onderwerpen soms ook zijn. 

We willen met dit boek Frank Kalshoven eren én hartelijk 
bedanken. Voor elk van deze pareltjes heb jij je ingezet 
met hart én hersenen. Geweldig dat je zestien jaar onze 
fabrieksdirecteur hebt willen zijn. Het was ons een eer 
en het was ons een groot genoegen. Frank, we hopen nog 
jaren te kunnen genieten van je denkkracht en van je 
warme, ideeënrijke persoonlijkheid. 

Voor nu: veel terugkijkplezier!

Namens alle fabriekers, 
Maarten Gehem
Kees Kraaijeveld
Katrin Weber
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1. De WAO: Should I Stay or Should I Go
Jaar: 2006

Onze eerste klant was het baanbrekende re-integratie-
bureau Casemanagement Groep uit Gouda. Het was 
2005. UWV deed een grootschalige herkeuring van 
WAO’ers, wat tot veel onrust leidde. De casemanagers 
wilde WAO’ers, waarvan sommigen echt al vijftien 
jaar thuis zaten, helpen om weer aan de slag te gaan. 
Wij hielden, gewapend met stift en flipover, diverse 
denksessies met WAO’ers van divers pluimage. Direct 
bleek dat mensen echt niet alleen in de WAO wilden 
blijven vanwege hun gezondheid, of vanwege het geld. 
Vele andere argumenten bleken een rol te spelen, 
over hun gezin bijvoorbeeld, of over hun inmiddels 
onmisbare rol in de gemeenschap. Onze eerste 
Argumentenkaart werd een groot succes en ging, 
geplastificeerd, mee in de tassen van de casemanagers 
van Casemanagement Groep en UWV. Dit leverde 
betere gesprekken op, met meer oog voor de situatie 
van WAO’ers. 

WAO: should I stay or 
should I go? 



Ik ben te ziek om (meer uren) te gaan werken.

Ik wil mijn klachten niet verergeren.

Ik heb meer tijd nodig voor herstel.

Anderen, bv. de dokter, zeggen dat ik nog te ziek ben om (meer) te gaan werken.

Als ik (meer uren) werk, word ik weer ziek.

Zolang ik niet werk, kan ik goed met mijn beperkingen omgaan.

Ik kan toch nooit meer verdienen dan mijn WAO-uitkering.

Als ik (meer) ga werken, wordt mijn uitkering gekort.

Met het loon van mijn partner erbij, hebben we een mooi inkomen.

Ik wil zwart bij kunnen verdienen.

Ik wil de aanvulling op mijn loon niet kwijt.

Als ik ga werken moeten de kinderen naar de opvang en daalt ons besteedbaar inkomen.

Ik kan me niet meer voorstellen hoe het is om te werken.

Ik wil niet (nog meer uren) werken beneden mijn scholingsniveau.

Ik weet niet wat ik nog zou kunnen doen.

Mijn vakkennis is verouderd.

Ik ben te oud om nog uit de WAO te komen.

Ik wil mezelf eerst graag omscholen.

Werkgevers willen mij geen (extra uren) werk geven. 

Ik kan niet (meer uren) werken onder een baas.

Voor mij zijn aanpassingen nodig op het werk en daar gaat geen werkgever aan beginnen.

Ik heb recht op een WAO-uitkering.

Ik doe nu vrijwilligerswerk en zou dat niet graag opgeven.

Ik heb mijn hele leven hard gewerkt; nu is de beurt aan anderen.

De samenleving is voor mij te hard/eist te veel van mij.

De maatschappij heeft mij aan de kant gezet.

Ik wil volwaardig mee kunnen doen en me productief voelen.

Ik wil de deur uit.

Ik wil van het UWV af.

Ik wil vrij zijn en mijn toekomst in eigen hand nemen.

Ik wil het gevoel van vrije tijd en vakantie terug.

Ik wil weer uitgedaagd worden.

Ik wil waardering van anderen.

Ik wil bij de werkenden horen.

Ik wil invloed.

Ik ben beter.

Het gaat beter met me dan voorheen, ik kan best in deeltijd (of meer

uren) werken.

(Meer) werken zou goed zijn voor mijn gezondheid.

Ik wil mijn leven niet langer laten bepalen door mijn ziekte.

Het is beter voor de relatie met mijn partner/mijn kinderen.

Ik ben niet meer nodig als mantelzorger.

Ik wil de zorg voor de kinderen delen met mijn partner.

De kinderen zijn nu groot genoeg.

Ik wil niet langer dat buren en familie steeds een beroep op mij doen.

Ik wil een werkster kunnen betalen.

Mijn huisgenoten moeten meer doen. 

Ik wil mijn eigen geld verdienen.

De WAO is geen vetpot. Ik wil een hoger inkomen.

Thuis zitten kost veel geld.

Ik wil alle extraatjes weer: opslag/13e maand/Kerstpakket.

Ik wil mijn hand niet meer ophouden bij het UWV.

Ik kan niet terug in mijn oude vak, maar zou graag nieuwe dingen leren.

Ik wil dat er een beroep wordt gedaan op mijn professionele kunnen.

Werk geeft structuur en ritme aan mijn leven.

Ik mis de sociale contacten op het werk

Ik wil waardering van collega's en baas.

Ik wil thuiskomen met verhalen over mijn werk.

Ik wil bij de werkenden horen.

De status van werkenden is hoger dan die van WAO'ers.

Het klimaat rond de WAO verhardt.

Ik wil niet langer op kosten van de gemeenschap leven.

Ik vrees de herkeuring.

Mijn sociale omgeving veroordeelt mijn WAO-status.

Angst en onzekerheid

Erkenning en genieten

Ik wil niet

Werkgevers willen niet

Er is geen werk voor mij

individuele ontplooiing

verlangen naar 
sociale erkenning

Ik wil het huishouden niet meer zelf doen.

individuele ontplooiing

sociale erkenning

Ik heb (meer) kinderen gekregen en daar heb ik het druk mee.

Ik wil voor mijn eigen kinderen zorgen.

Ik heb de (mantel)zorg voor hulpbehoevende ouders/buren. Zorg

OrganisatieMijn leven is georganiseerd op een prettige manier; veranderen is lastig.

(Meer) werken gaat ten koste van mijn vrijwilligerswerk/sociale leven/vrije tijd.

Ik zie niet hoe we het thuis zo zouden kunnen organiseren dat ik (meer) kan gaan werken.

Mijn status is hoger dan die van huisvrouw/man, WW'er en Bijstandsgerechtigde.

Ik krijg aandacht en voel erkenning van mijn klachten.

Ik weet wat ik heb, niet wat ik krijg.

Ik ben bang om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.

Ik ben bang dat ik onvoldoende vaardigheden heb.

Ik kan me niet meer voorstellen hoe het is om te werken.

gevoel gevoel

gezondheid

gezondheid

Ik wil blijven

WAO: 
should I stay 

or should I go?

De ArgumentenFabriek

geld 

geld 

gaan werken

gaan werken

gemeenschap
gemeenschap

gezin

gezin

Sommige mensen hebben geen
keus: te ziek om nog te werken. 

Veel andere WAO’ers kunnen wél
zelf kiezen. Blijven of gaan. 
Deze kaart, gebaseerd op 

interviews met WAO’ers, brengt 
de argumenten voor blijven 

én voor gaan in beeld. 

©in opdracht van

Ik wil gaan
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De eerste Argumentenkaart
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2. De Netwerkschool
Jaar: 2006 - 2012

Hoe zou een school eruit zien als we opnieuw zouden 
kunnen beginnen, met alles wat we nú weten van 
onderwijskunde, van organisatieleer en van ICT? Dit 
was de vraag die we in 2006 kregen van een groep 
enthousiaste onderwijsvernieuwers. Het eerste 
bedrijfsplan voor de Netwerkschool leidde tot Netwerk-
school 2.0. Dit prachtige kaartenboek viel in de prijzen 
vanwege de originele vormgeving en visualisaties. 
Het Netwerkschoolconcept kreeg ook vervolg in de 
succesvolle denktanks over de Sterrenschool (voor het 
primair onderwijs) en de Loopbaanschool (voor het 
vmbo). 

De Netwerkschool werd omarmd door het 
Innovatieplatform (een initiatief van kabinet 
Balkenende om innovatie en ondernemerschap te 
stimuleren), waarna meerdere MBO-instellingen  
het concept implementeerden en zelf hun gewenste 
organisatiecultuur expliciet maakten op Cultuur-
kaarten. Deze kaarten zijn een effectief middel tot 
verandering, bleek uit wetenschappelijk onderzoek 
naar het Netwerkschoolexperiment. 

Wat zijn de 
kernwaarden van 

de Netwerkschool en 
welke werkhouding 

hoort daarbij?

Mensen tonen voorbeeldgedrag, zijn representatief, beleefd en voorkomend.
Mensen stellen grenzen aan zichzelf en houden werk en privé in balans.
Mensen kennen hun plek in de organisatie en leven genomen beslissingen na.
Mensen praten mee op basis van kwaliteit, niet alleen op basis van functie.

Mensen halen het beste uit zichzelf en uit anderen.
Mensen kijken eerst naar wenselijkheid, dan pas naar haalbaarheid.
Mensen zijn ondernemend en onderzoekend.
Mensen willen de doelen van de Netwerkschool halen.
Mensen laten zien waar ze goed in zijn om zo ook anderen te laten excelleren.

Mensen leren en werken met plezier.
Mensen gaan uit van het goede in elkaar.
Mensen spreken met elkaar in termen van oplossingen.

Mensen zijn eerlijk en open.
Mensen maken hun werk inzichtelijk en delen de resultaten.
Mensen spreken elkaar aan op (on)gewenst gedrag.

Mensen luisteren actief naar anderen.
Mensen tonen interesse in anderen.
Mensen vragen om hulp als dat nodig is.
Mensen houden zich aan de afspraken.
Mensen werken graag samen met de omgeving.

Mensen willen het onderwijsrendement verbeteren.
Mensen durven bestaande patronen te doorbreken.
Mensen staan open voor nieuwe ervaringen.
Mensen exploreren en experimenteren.

OPENHEID

INNOVATIE

POSITIEVE HOUDING

VERANTWOORDELIJKHEID 

AMBITIE

SAMENWERKING

Netwerkschool 2.0 

de N
etw

erkschool

2.0

©
  20

0
8

de N
etw

erkschool 
 

2.0
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Cultuurkaart uit het boek Netwerkschool 2.0

Wat zijn de 
kernwaarden van 

de Netwerkschool en 
welke werkhouding 

hoort daarbij?

Mensen tonen voorbeeldgedrag, zijn representatief, beleefd en voorkomend.
Mensen stellen grenzen aan zichzelf en houden werk en privé in balans.
Mensen kennen hun plek in de organisatie en leven genomen beslissingen na.
Mensen praten mee op basis van kwaliteit, niet alleen op basis van functie.

Mensen halen het beste uit zichzelf en uit anderen.
Mensen kijken eerst naar wenselijkheid, dan pas naar haalbaarheid.
Mensen zijn ondernemend en onderzoekend.
Mensen willen de doelen van de Netwerkschool halen.
Mensen laten zien waar ze goed in zijn om zo ook anderen te laten excelleren.

Mensen leren en werken met plezier.
Mensen gaan uit van het goede in elkaar.
Mensen spreken met elkaar in termen van oplossingen.

Mensen zijn eerlijk en open.
Mensen maken hun werk inzichtelijk en delen de resultaten.
Mensen spreken elkaar aan op (on)gewenst gedrag.

Mensen luisteren actief naar anderen.
Mensen tonen interesse in anderen.
Mensen vragen om hulp als dat nodig is.
Mensen houden zich aan de afspraken.
Mensen werken graag samen met de omgeving.

Mensen willen het onderwijsrendement verbeteren.
Mensen durven bestaande patronen te doorbreken.
Mensen staan open voor nieuwe ervaringen.
Mensen exploreren en experimenteren.

OPENHEID

INNOVATIE

POSITIEVE HOUDING

VERANTWOORDELIJKHEID 

AMBITIE

SAMENWERKING
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3. De vier O’s van helder denken
Jaar: 2010

Helder denken is denken waar structuur in zit. We 
zijn als fabriek voortdurend bezig om samen met 
onze klanten hun denkwerk te structureren. Daarbij 
gebruiken we allerlei modellen, of denkgereedschap.  
Al vanaf het eerste begin vragen onze klanten: kunnen 
jullie onze mensen leren wat jullie doen alsjeblieft?  
Nou, dat kan. Om helder denken te kunnen trainen, 
hebben we het denken analytisch opgeknipt in 
vier stappen: Observeren, Ordenen, Oordelen en 
Overdenken. Het boek Nooit meer de weg kwijt in je brein  
werd het basisboek voor de opleidingen van onze 
Denkacademie.  

Gids voor helder denken

Je hebt het pas door als je het ziet

Heb je weleens het gevoel dat je verzuipt in informatie? Wil je 

beslissingen beter kunnen onderbouwen? Zie je als beleids-

medewerker door de bomen het bos niet meer? Wil

 je als docent het denkwerk van je leerlingen verbeteren? 

Wil je helder leren nadenken? 

Dit boek verscha�  je gereedschap om je gedachten op een  rij 

te zetten, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en denkfouten 

te herkennen. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en 

tips leer je weloverwogen een mening te formuleren en een 

beslissing te nemen.

 Helder denken is denken waar structuur in zit. Struc-

turen snap je beter en sneller wanneer je ze voor je ziet. Alle 

 denkstappen  in dit boek zijn uitgetekend in fraai vormgegeven 

schema’s en Argumentenkaarten. Zoals een routeplanner 

 automobilisten in de juiste richting stuurt, zo wijst dit boek je 

de beste route in je brein. Zo raak je nooit meer de weg kwijt.

Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten zijn de oprichters 

van de Denkacademie, het opleidingsinstituut van 

De Argumentenfabriek.

De ArgumentenFabriek

De ArgumentenFabriek
N

ooit m
eer de w

eg kw
ijt in je brein

Kees Kraaijeveld en Suzanne W
eusten

www.argumentenfabriek.nl

Nooit meer 
de weg kwijt 

in je brein

De gids voor helder denken

Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten
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Denkmodel: De vier O’s van helder denken

Observeren Ordenen Oordelen

Overdenken

1 2 

4

3 Uit
welke stappen

bestaat het 
denken?
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4. Helder denken over wijkontwikkeling
Jaar: 2012

Nederland telt 300 woningcorporaties, die samen bijna 
2,5 miljoen woningen verhuren. Woningcorporaties 
spelen hierdoor een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van wijken. Welke doelen hebben zij daarbij? Hoe 
pakken ze het aan? Wat werkt wel en wat niet? Over 
de effecten van investeringen in de leefbaarheid 
van wijken zijn boekenkasten volgeschreven. In dit 
project hebben woningcorporaties ons gevraagd 
om helder, strak en bondig in kaart te brengen wat 
de belangrijkste elementen zijn van succesvolle 
wijkontwikkeling. Zie de ‘Succeskaart’ hiernaast. 

Helder denken over 
wijkontwikkeling

Wijkontwikkeling
De Vernieuwde Stad



Succeskaart

 Door haalbare doelen te stellen

Zet een stip op de horizon: schets een ideaalbeeld dat binnen zes tot zeven jaar haalbaar is.
Breng focus aan en prioriteer de thema’s, gebieden en aanpak.
Bepaal vooraf wat de kosten en baten moeten zijn, financieel en eventueel maatschappelijk.
Maak de betrokkenen duidelijk dat wijkontwikkeling lang duurt en een proces is met vallen en opstaan.
Stel bij aanvang van de wijkontwikkeling vast wie de (gewenste) potentiële bewoners van de wijk zijn.
Maak plannen die zo veel mogelijk bij elkaar aansluiten en elkaar versterken.
Monitor periodiek de ontwikkeling van de wijk en pas als nodig projecten en interventies aan.
Maak plannen die ongevoelig zijn voor partijpolitiek en bij een coalitiewisseling hun draagvlak behouden.   

 Door aan te sluiten bij de wijk

Bepaal met bewoners wat de belangrijkste problemen en gewenste oplossingen zijn.
Stel vast welke toegevoegde waarde een wijk heeft voor de stad en versterk deze.
Benut en versterk de sterke karakteristieke kanten van de wijk, zoals het type economie en de bouwstijl.
Sluit zo veel mogelijk aan bij initiatieven van bewoners en ondernemers.
Betrek sleutelfiguren bij het uitdragen van de wijkontwikkeling, zoals bij evenementen of in media.
Verbind werkgevers met de wijk, bijvoorbeeld door sponsoring van evenementen of voorzieningen.

Door de samenwerking met andere partijen te benutten

Betrek alle belanghebbenden, kijk hierbij verder dan de traditionele partners.
Zorg dat alle betrokken partijen het eens zijn over de problemen en oplossingen.
Ken de belangen van de betrokken partijen en houd hier zo goed mogelijk rekening mee.
Betrek meerdere corporaties bij de wijk en stimuleer zodoende concurrentie om de beste wijkplannen.
Verdeel expliciet taken, verantwoordelijkheden en budgetten en maak duidelijk wie de regie voert.
Spreek bewoners aan op wat zij zelf kunnen bijdragen aan een betere wijk.
Houd partijen primair verantwoordelijk voor hun kerntaak: corporaties voor woningen, politie voor veiligheid.

Door medewerkers in staat te stellen hun werk goed te (kunnen) doen

Zorg voor betrouwbare, oplossingsgerichte, communicatieve en intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
Zorg voor een goed team: mensen die elkaar aanvullen en goed weten te vinden.
Zorg dat medewerkers duidelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en voldoende middelen hebben.
Zorg dat corporatiemedewerkers problemen signaleren en aanpakken.
Zorg dat bestuurders de wijk kennen, weten wat er nodig is en zich hieraan verbinden.

Door het vertrouwen van bewoners te winnen en te behouden

Wees realistisch in de beloftes aan bewoners, kom deze na en geef ook aan wat (nog) niet duidelijk is.
Communiceer met bewoners steeds over de voortgang en wees daarbij eerlijk en direct over tegenvallers.
Besteed tijd en aandacht aan het persoonlijk contact met bewoners en neem ze serieus.
Zorg dat corporatiemedewerkers zichtbaar in de wijk en toegankelijk zijn, liefst jarenlang dezelfde.
Bied zittende bewoners snel duidelijkheid over hun woning.
Zorg voor goed regulier onderhoud van de bestaande woningen.

Hoe pakken corporaties de wijk aan?

Waarom ontwikkelen corporaties een wijk?

    Wat pakken corporaties (met hun partners) aan om een wijk te ontwikkelen?  

Doelen

Maatregelen

Werkwijzen

Welke 
doelen, maatregelen 
en werkwijzen leiden 

volgens 
woningcorporaties 

tot succesvolle 
wijkontwikkeling?

 De woningen

        Zorg voor woningen voor verschillende huishoudens (leeftijd, samenstelling en inkomen).
        Zorg voor woningen die aansluiten op wat mensen willen.

        Behoud iconen en waardevolle elementen van een wijk; verbind bestaand en nieuw in de architectuur.

De ontwikkelkansen voor bewoners

        Zorg voor een goed onderwijsaanbod in de wijk en investeer in gezondheidsvoorzieningen.
        Zorg voor stages en werk in of bij de wijk, door werkgevers aan scholen en (kansarme) jongeren te koppelen.

        Betrek jongeren bij het verbeteren van de wijk, zoals met stageplekken die daarop gericht zijn en taallessen.

De publieke ruimte

        Zorg dat straten, portieken en tuinen schoon en opgeruimd zijn.
        Zorg dat objecten in de openbare ruimte als bushokjes en prullenbakken heel zijn.

        Zorg dat de openbare ruimte veilig is en als veilig ervaren wordt.
        Zorg voor - liefst zichtbare - ontmoetingsplaatsen in de wijk, zoals horeca, sportvoorzieningen en parken.

        Zorg voor levendigheid in de wijk, organiseer bijvoorbeeld cultuur op zichtbare plekken.
        Zorg voor een aantrekkelijke, zorgvuldig aangelegde openbare ruimte.

 De economische activiteit en lokale werkgelegenheid

        Creëer fysieke ruimte voor ondernemers, zoals met bedrijfsverzamelgebouwen en winkelpanden.
        Bied ruimte in de regelgeving voor de vestiging van ondernemers zoals horeca, en faciliteer uitbreiding.

        Bied woonruimte aan ondernemers uit de wijk.
        Creëer aansluiting bij de stad, bijvoorbeeld via infrastructuur.

Een positieve kijk op de wijk

        Benoem mijlpalen en vier successen, voor bewoners en medewerkers.
        Start snel met zichtbare projecten en problemen; dit voedt het vertrouwen bij bewoners en medewerkers.

        Genereer positieve media-aandacht, maak met gebiedsmarketing de mooie kanten van de wijk bekend.
        Trek alternatieve groepen -zoals kunstenaars- naar de wijk, zij laten zien wat leuk is aan de buurt.

Om de waarde van het corporatievastgoed in stand te houden of te verbeteren

        Streef naar gewilde woningen in een aantrekkelijke locatie.

        Om de sociaal-economische leefomgeving te verbeteren
   

    Creëer een economisch klimaat dat de ontwikkeling van de wijk helpt.
        Help de bewoners bij het inhalen van achterstanden zoals in onderwijs, gezondheid en inkomen.

        Creëer een sociaal klimaat waarin het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor hun wijk groeit.
        Streef naar herstel van de zelfredzaamheid van bewoners.

        Ondersteun de veiligheid in een wijk.
        Streef naar een passend aanbod aan voorzieningen in de wijk.

        Ondersteun de sociale cohesie in de wijk.

  Om de wijk (en de stad) te helpen verbeteren

        Draag positief bij aan het imago van een wijk.
        Definieer de (toekomstige) meerwaarde van de wijk voor de stad.

        Streef naar herstel van de zelfredzaamheid van de wijk.
        Zorg ervoor dat de wijk ook aantrekkelijk is voor mensen van buiten de wijk.

  Om de fysieke leefomgeving te verbeteren

        Streef naar een goede aansluiting tussen woningen en openbare ruimte.
        Zorg ervoor dat mensen langer en tevredener in de wijk kunnen blijven wonen.
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5. Visualiseren van gemeentebegrotingen
Jaar: 2013

De jaren na de financiële crisis van 2008 was het voor 
gemeenten nog lastiger dan normaal om tot een goede, 
sluitende begroting te komen. Door het hele land heen 
werden gemeenteraden gedwongen fundamentele 
‘kerntakendiscussies’ te voeren. De gemeentebegroting 
was niet langer een hamerstuk, maar werd van groot 
belang, zowel voor de lokale politiek als voor betrokken 
burgers. Maar wat geeft een gemeente eigenlijk precies 
uit? En waaraan? En hoe maak je die grote bedragen 
een beetje grijpbaar? Sindsdien werken we samen met 
gemeenten aan het helder en inzichtelijk maken van 
hun begrotingen. Bijvoorbeeld met Feitenkaarten, zoals 
de Feitenkaart over de begroting van de  
gemeente Almelo.

Kaartenboek Kerntaken- 
discussie gemeente Almelo

Kerntakendiscussie 

gemeente Almelo
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Feitenkaart gemeentebegroting

Lasten 2013 14,9
Bezuinigd -0,7
Te bezuinigen 0,0

Lasten 2013 15,2
Bezuinigd 0,0
Te bezuinigen -0,1

11

10

-10 -5 0 105

lasten baten

lasten baten

6 4 2 0 2 4 6

 Waaraan 
besteedt de 

gemeente Almelo 
in 2013 haar geld 

en hoe kan dit 
anders?

1,3,8  Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud betalen van huisvesting en sporthallen voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs. 
1-5  Voor voldoende openbaar onderwijs zorgen.
2  Leerlingen met een achterstand passend onderwijs bieden.
4  Leerlingenvervoer aanbieden voor kinderen met een beperking.
6  De leerplicht controleren.         
6  Meldingen van voortijdig schoolverlaters registreren (RMC).

1,3,5  Vooralsnog geen nieuwbouw van schoolgebouwen toestaan.
1,3,5  De bestaande huisvesting slimmer benutten, eventueel ook voor andere functies zoals welzijn of cultuur. 
2  De subsidie voor onderwijsprogramma’s beperken tot bewezen effectieve programma’s. 
2  De subsidie voor de brede buurtschool beperken tot onderwijsactiviteiten en coördinerende taken overdragen aan anderen.
3  Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van schoolgebouwen verlagen. 
4  De regeling voor leerlingenvervoer verder aanscherpen, zoals de kilometergrens of enkel nog gebruik door kinderen met een beperking.

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

1-6  Over onderwijshuisvesting en controle van de leerplicht (RMC) hebben schoolbesturen en regiogemeenten instemmingsrecht.
2  De gemeente moet de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden en de aanpak van schoolverlaters aan deze doelen besteden.

1-5  De participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking bevorderen (‘compensatieplicht’ volgens de Wmo).
7  Een Wmo-adviesraad in het leven roepen waarin cliënten inspraak hebben op het beleid.

1-6  De compensatie beperken tot het minimum.
1-6  De toegang tot de Wmo met een inkomenstoets beperken tot de (meest) kwetsbare bewoners. 
1,4  De ondersteuning niet per huishouden uitvoeren, maar centraal ('collectieve in plaats van individuele ondersteuning'). 
4  De intake, indicatie en verstrekking van maatschappelijke ondersteuning overdragen aan maatschappelijke organisaties.
-   De dagbesteding na de decentralisatie anders uitvoeren, bijvoorbeeld door deze te combineren met andere activiteiten die de 

gemeente betaalt.

Wat moet de gemeente Almelo in elk geval blijven doen? Wat kan de gemeente Almelo anders doen?

Waarmee moet de gemeente Almelo rekening houden bij besluiten over deze taken?

1-6  Een beperking van de ondersteuning heeft inkomensgevolgen voor bewoners die er gebruik van maken. 
1-6  Het aantal kwetsbare bewoners in Almelo is relatief groot in de regio.
1-6  Jurisprudentie geeft richting aan wat gemeenten bieden in het kader van de compensatieplicht.
1-6  De maatschappelijke ondersteuning kan het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers beïnvloeden.

Maatschappelijke 
ondersteuning 

verzorgen

Wat zijn de baten 
en lasten?

1  Huishoudelijke hulp financieren voor mensen met een indicatie.
2  Vervoerspassen verstrekken aan mensen met een beperking en een indicatie voor gebruik van openbaar vervoer.
3  Rolstoelen en andere vervoersmiddelen financieren voor mensen met een indicatie. 
4  Baliewerkzaamheden verrichten, onder meer om hulpmiddelen te verstrekken.
5  Aanpassingen in en aan woningen financieren voor mensen met een indicatie.
6  Beleid maken voor de Wmo, aanvragen beoordelen, bezwaar en beroep behandelen en diensten inkopen. 
7  Subsidie verstrekken voor inspraak en participatie van Wmo- en bijstandsgerechtigden.

3.000 gebruikers
6.060 afnemers
2.400 afnemers

553 aanpassingen

€ 3.300/gebruiker 
€ 198/afnemer
€ 417/afnemer

€ 1.808/aanpassing

Wat bereikt de gemeente 
Almelo met dit geld?Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

 

 

 

De verlaging van het rijksbudget en langer thuis wonen.
De verlaging van het rijksbudget per afnemer en minder afnemers.
Het hergebruik van vervoersmiddelen en langer thuis wonen.

Het beleid van het Rijk om langer thuis wonen te stimuleren.
Een nieuw loket om aanvragen sneller te behandelen.

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?

m
ilj

oe
ne

n 
eu

ro
's

Wat 
dwingt 

hiertoe?

Onderwijs 
faciliteren

10,0 1,3

1,2 0,2

0,1

1,0

1,0

0,9

0,1

Wat zijn de baten 
en lasten?

56 gebouwen
2.093 kinderen met achterstand
56 gebouwen
423 afgegeven beschikkingen 
56 gebouwen
87% schoolverlaters herplaatst
152 cursussen

€ 95.000/gebouw

€ 1.400/kind
€ 46.400/gebouw
€ 3.500/beschikking
€ 18.000/gebouw

€ 2.600/cursus

Wat bereikt de gemeente 
Almelo met dit geld?Wat doet de gemeente Almelo in 2013 voor dit geld?

 

(w) Deze taken en het geld gaan per 2015 over naar de scholen.
De regeling is in 2012 aangescherpt.

De mogelijke verschuiving van deze verantwoordelijkheid naar roc's.

Wat bepaalt na 2013 de ontwikkeling van de nettolasten?
Wat 

dwingt 
hiertoe?

1  Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in schoolgebouwen.
2  Onderwijsachterstanden beperken via financiering van brede buurtscholen en peuterprogramma's.
3  Onderhoud, nieuwbouw en exploitatie financieren van gebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. 
4  Beleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen toetsen en vervoer inkopen.
5  Beleid maken voor onderwijs en een integraal huisvestingsplan opstellen met schoolbesturen.
6  De leerplicht controleren en voortijdige schooluitval voorkomen, inclusief regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC).
7  Taal- en rekencursussen inkopen voor laaggeletterden en inburgeraars.
8  Geld beschikbaar stellen aan scholen om de huur van sporthallen te betalen.
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5,3

3,0

2,6

3,0

0,4

0,3

1,0

0,7

0,4

0,4

1,5

Wat kost dit gemiddeld
per eenheid?

Wat kost dit gemiddeld
per eenheid?

De ontwikkeling van jongeren en volwassenen bevorderen
Rapportcijfer 7,7 voor het 

primair onderwijs

 € 0,5 miljoen 
meer nettolasten dan 

vergelijkbare gemeenten

Sociale stijging en zelfredzaamheid stimuleren
In 15 procent van de huishoudens 

wordt gebruik gemaakt van 
Wmo-voorzieningen

 € 1,5 miljoen 
meer nettolasten dan 

vergelijkbare gemeenten

  De vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing en het Rijk 
bezuinigt op de Wmo en bij de decentralisatie van de AWBZ

1,0
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6. Zó werkt de zorg
Jaar: 2014

Nederland is een mooi land, dat we gaandeweg erg 
ingewikkeld hebben ingericht. Het Nederlandse 
zorgstelsel is zowel in geld als in mensen de grootste 
publiek gefinancierde sector van ons land. De zorg 
bestaat uit zoveel partijen, wetten en verschillende 
geldstromen, dat het voor zorgprofessionals en voor 
patiënten nauwelijks nog te begrijpen is hoe het stelsel 
feitelijk functioneert. Daarom zijn we vanaf 2009, 
drie jaar na de geboorte van het nieuwe zorgstelsel, 
begonnen met het in kaart brengen van hoe de zorg 
werkt. De eerste ‘geldstromenkaarten’ waren zo’n 
succes dat we in 2014 met een groep gemotiveerde 
zorgpartijen het eerste basisboek Zó werkt de zorg 
konden maken. Dit was het begin van het Platform Zó 
werkt de zorg en een hele reeks Zó werkt de zorg boeken. 
‘Nederland voorzien van heldere, overzichtelijke en 
neutrale feiten over de zorg’, dat is het doel van het 
Platform Zó werkt de zorg.  

www.zowerktdezorg.nl

Zó werkt de zorg in 
Nederland

DE ZORGZO WERKT

Geheel herzien enuitgebreid!

Zó w
erkt de zorg in N

ederland 
Kees W

essels en Gertrude van Driesten

Zó werkt de zorg 

in Nederland
Kees Wessels en Gertrude van Driesten

Zó werkt de zorg in Nederland

Voor zorg- en welzijnsprofessionals (in spe) is het belangrijk 

dat ze zicht hebben op het zorgveld waarin ze werken. Dat 

is niet makkelijk, want de hoeveelheid spelers, wetten en 

geldstromen maken de Nederlandse zorg best complex. Wie 

bepaalt of een oudere ondersteuning krijgt, wie houdt toezicht 

op de Jeugdwet, wat houdt concurreren in de zorg in, welke 

wet regelt de rechten en plichten van patiënten, en hoeveel 

geld gaat er naar de medisch-specialistische zorg? Zomaar 

wat vragen waar dit boek antwoord op geeft.

De kracht van dit boek is dat het Nederlandse zorgstelsel met 

heldere visualisaties en korte feitelijke teksten wordt ontleed 

en geduid. Dat maakt dit boek geschikt voor de 1,2 miljoen 

actieve zorgprofessionals, studenten en eigenlijk iedereen 

die bij de zorg betrokken of erin geïnteresseerd is.

Enig idee wat je gemiddeld kwijt bent aan begrote zorg in 

2018? Of ben je op zoek naar argumenten voor en tegen 

marktwerking? Je leest het in Zó werkt de zorg in Nederland. 

www.zowerktdezorg.nl

De ArgumentenFabriek

DE ZORGZO WERKT

http://www.zowerktdezorg.nl


 19

Geldstromenkaart

❻

❼

❿ ⓫

❺❾❶

❹

❸

❽

❷

❷

Hoe lopen de geldstromen in de Zorgverzekeringswet?

Nominale premie

Beschikbaarheids-
bijdragen

Risico-
verevening

Betaling voor 
geleverde zorg

Betaling voor 
geleverde zorg

Zorg-
toeslag

Inkomensafhankelijke
bijdrage en belasting

Inkomens-
afhankelijke
bijdrage en belasting

Rijksbijdrage

Eigen betalingen
en bijdragen

Premie aanvullende
verzekering  

Eigen risico

Burgers

Zorgverzekeraars Zorgaanbieders

Werkgevers en 
uitkeringsverstrekkers

Rijk

Zorginstituut
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7. Groeiland
Jaar: 2014

Waarom een boek maken over economische groei 
en krimp? Nou, omdat ook groei en krimp geen 
natuurfenomenen zijn, maar zaken waarin we als 
samenleving iets te kiezen hebben. In dit boek laten  
we zien dat Nederland economisch gezien kan kiezen 
uit vier toekomsten: Groeiland, Werkland, Krimpland 
en Innovatieland. In welk Nederland zou je zelf het  
liefste wonen?  

Groeiland

Helder denken over economische 

bloei in Nederland
Welke toekomst willen we? Frank Kalshoven, 

de meest gewaardeerde economiecolumnist 

van Nederland, neemt je mee op een reis van 

verleden naar toekomst. Aan de hand van de 

geschiedenis van de Nederlandse economie 

sinds 1950 vertelt hij hoeveel rijker we zijn 

geworden. Hij fileert het recente verleden, 

waarin Nederland, gebukt onder de crisis, 

tot de somberste landen van Europa hoorde. 

En dan leidt Kalshoven je de toekomst in. 

Hij schetst vier toekomstbeelden voor 

Nederland en stelt vast dat we hierin echt 

iets te kiezen hebben. 

‘(Kalshoven) overtuigender dan Heertje’ – 

Het Financieele Dagblad

 
‘Een recept voor de toekomst’ – 

de Volkskrant
 
‘Scherpe keuzes maken, en alle gevolgen 

eerlijk benoemen’ – NRC

 
‘(We) hunkeren naar groei’ – Het Parool

Frank Kalshoven is een 

van de oprichters van 

De Argumentenfabriek. 

Hij heeft een veelgelezen 

wekelijkse column in 

de Volkskrant, ‘Het Spel & 

De Knikkers’.

Frank Kalshoven

Het boek 
over economie 
waar Nederland 

een goed humeur 
van krijgt.

Hoe gaat 
het met jouw 
persoonlijke 
economische 

groei?

Groeiland

Helder 

denken over 

economische bloei 

in Nederland

www.argumentenfabriek.nl

G
RO

EILAN
D

H
elder denken over econom

ische bloei in N
ederland

Frank Kalshoven



Werkland

Groeiland

Krimpland

Innovatieland

Meer investeren
in (menselijk) kapitaal

dan we nu van plan zijn

Meer uren werken
dan we nu van plan zijn

Minder uren werken
dan we nu van plan zijn

Minder investeren
in (menselijk) kapitaal

dan we nu van plan zijn

Scenariokaart: Uit welke vier toekomsten kan Nederland kiezen?
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8. Kiezen voor nieuwe zekerheden 
Jaar: 2015

De decentralisatie van het sociaal domein in 2015 was 
een grootschalige verbouwing van de Nederlandse 
verzorgingsstaat. De ingrijpende verandering op 
de korte termijn zette gemeenten ertoe aan ook na 
te willen denken over de inrichting van de sociale 
zekerheid op de lange termijn. Met de grote gemeenten 
samen analyseerden we de huidige stand van het 
beleid in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de sociale 
zekerheid. Hierbij introduceerden we de ‘Knoppen-
kaart’, een overzicht van de ‘knoppen’ waaraan je als 
politicus of beleidsmaker kunt draaien. De Knoppen-
kaart van de sociale zekerheid geeft de stand weer 
waarop deze knoppen stonden in 2015 (veel is er niet 
veranderd).

Kiezen voor nieuwe 
zekerheden

De ArgumentenFabriek

De ArgumentenFabriek

Kiezen 
voor nieuwe 
zekerheden

Helder 
denken over 

sociaal-economische 

zekerheid 
in Nederland in 

2025
De relatie 

met onderwijs 

maakt dit boek over 

sociale zekerheid 
bijzonder

Bouw 
met dit boek 

je eigen sociale 
zekerheid

Frank Kalshoven en Shaun Lednor

Vier nieuwe stelsels van zekerheid

Kijk eens iets verder vooruit: wat zie je dan als 

mogelijkheden opdoemen voor de toekomst 

van de sociale zekerheid? Op deze vraag geeft 

dit boek antwoord. Eerst analyseren de auteurs 

onderwijs, arbeidsmarkt en inkomensondersteuning 

in samenhang. Dan ontwikkelen ze vier volstrekt 

verschillende toekomstbeelden voor Nederland in 

2025. Vervolgens onderzoeken ze de gevolgen. 

Aan de lezer de vraag: aan welke toekomst geef jij 

de voorkeur?
Dit boek is verplichte kost voor beleidsmakers 

bij gemeenten en in Den Haag die zich bezighouden 

met sociale zekerheid, de arbeidsmarkt of onderwijs. 

Voor alle andere lezers is het vooral een genoegen.

Kiezen voor nieuw
e zekerheden

Frank Kalshoven en Shaun Lednor

www.argumentenfabriek.nl



Aan welke 
knoppen in de 

SOCIALE ZEKERHEID
kunnen we draaien en 
op welke ‘stand’ staan 

zij nu?
Bekostiging

Plichten

Hoogte en duur

Doelgroepen

Vorm Sociale zekerheid bestaat grotendeels uit het verstrekken van inkomen in de vorm van geld.

Sociale zekerheid valt uiteen in verzekeringen voor werknemers, en voorzieningen voor alle burgers.
Er geldt een minimale inkomensbescherming voor de hele bevolking (bijstand en AOW).
Voor werknemers zijn er verzekeringen tegen inkomensverlies bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De hoogte van de uitkering (in geld) is deels afhankelijk van de oorzaak van het ontbreken van inkomen.
De hoogte van de uitkering is deels afhankelijk van opgebouwde rechten, (huishoud)inkomen en -vermogen.
De duur van werknemersverzekeringen is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.

Gebruikers van voorzieningen of verzekeringen krijgen diverse plichten opgelegd.
Werkgevers zijn (alleen) verantwoordelijk voor reïntegratie bij ziekte van vaste werknemers.

Werkgevers dragen via premies en belastingen financieel bij aan inkomensbescherming.
Burgers en werknemers dragen via belastingen en premies bij aan de kosten voor sociale zekerheid.

Sociale zekerheid is in de kern geïnstitutionaliseerd en publiek vormgegeven.

De uitvoering van (grote delen van) de sociale zekerheid is gedecentraliseerd naar gemeenten.Uitvoeringsniveau

Publiek-privaat
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De Knoppenkaart van de sociale zekerheid
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9. Lange systemen
Jaar: 2016

Hoe kan dit land beter? Die vraag heeft ons de afge-
lopen zestien jaar voortdurend beziggehouden. Hierbij 
deden we veel denkwerk over pensioenen, over de 
zorg, over het onderwijs, over de sociale zekerheid 
en over de woning- en de arbeidsmarkt. Dit zijn stuk 
voor stuk ingewikkelde en onvolkomen ‘systemen’ of 
‘instituties’. Met ‘systeem’ bedoelen we het geheel aan 
wetten, regels, prikkels en maatschappelijke conven-
ties waarbinnen mensen keuzes maken. We noemen 
systemen ‘lang’ wanneer ze levenslang gevolgen 
kunnen hebben op een mensenleven. In de loop der 
tijd viel ons op dat niet alleen ín de systemen, maar 
juist ook op het snijvlak tussen de systemen, veel te 
verbeteren valt. Pensioenuitvoerder PGGM initieerde 
in 2011 de zogenaamde ‘Innovatietafel’, waarin verze-
keraars, banken, zorgaanbieders en overheid samen 
nadachten over een betere toekomst voor Nederland. 
Met hen ontwikkelden we ‘de diamant van de lange 
systemen’, een denkmodel dat niet alleen wij, maar ook 
andere partijen nu gebruiken om hun denkwerk over 
de toekomst van Nederland te structureren. 

Zó werken lange systemen

De ArgumentenFabriek

De ArgumentenFabriek

Zó 
werken lange 

systemen 

Helder denken 

over de samenhang 

tussen pensioen, zorg, 

wonen, onderwijs, 

sociale zekerheid en 

arbeidsmarkt

Aangename 

én verplichte kost 

voor goede 
beleidsmakers

Het goede 

nieuws: kansen 

zat op een beter 

Nederland

Frank Kalshoven en Silvie Zonderland

Zó w
erken lange system

en 
Frank Kalshoven en Silvie Zonderland

www.langesystemen.nl

Zó werken lange systemen

Voor alle beleidsmakers en strategen die over de schutting van hun 

domein willen en durven kijken. In het land en in Den Haag. Dit boek 

gaat over de manieren waarop lange systemen elkaar beïnvloeden. En de 

manier waarop de systemen het leven van mensen sturen.

Lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn slecht op elkaar 

afgestemd. Dat is de hoofdboodschap van dit boek. Het is feitelijk en 

analytisch, gericht op de huidige inrichting van onderwijs, arbeidsmarkt, 

sociale zekerheid, wonen, zorg en pensioen. Het goede nieuws is dat er 

volop kansen zijn om Nederland beter in te richten. Het boek is een open 

uitnodiging aan de lezer om hierover mee te denken.



Sociale zekerheid

OnderwijsArbeidsmarkt

Wonen

Pensioen Zorg
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Denkmodel: Lange systemen
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10.  De eerlijke loonstrook
Jaar: 2016

Samen nadenken over hoe de wereld beter kan, moet  
je wel doen op basis van feiten. Daarom zijn we de 
afgelopen jaren veel bezig geweest met het maken van 
Feitenkaarten. In 2016 kwam daar het ‘Dataverhaal’ 
bij. In dit Dataverhaal over ‘de eerlijke loonstrook’ 
laten we zien hoe de totale loonsom is opgebouwd 
en dat werknemers op hun loonstrook nu maar een 
deel zien van het geld dat ze eigenlijk bij hun baas 
verdienen. Het dataverhaal over de eerlijke loonstrook 
zette het werk in gang om de loonstrookjes van alle 
Nederlanders volledig, eerlijk en begrijpelijk te gaan 
maken. Daar werken we nog altijd aan, samen met 
partijen als het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, VNO-NCW/MKB, Nibud, Van 
Spaendonck en Loket.nl.

De loonstrook
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Digitaal dataverhaal: Kan de loonstrook beter?
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11.  De Beleidskaart
Jaar: 2017

Vrijwel al onze klanten, privaat én publiek, maken 
voortdurend beleid. Maar hoe doe je dat nou op een 
heldere manier? Om die vraag te beantwoorden, 
hebben we samen met een groep klanten ‘de Beleids-
kaart’ gemaakt. Aan de hand van vijf stappen loodst 
de Beleidskaart je door de inhoudelijke vragen heen 
die je helpen om helder en goed overwogen beleid te 
maken. De kaart geeft houvast en brengt scherpte aan 
in het nadenken over beleid. Dit handige denkgereed-
schap was het begin van een hele gereedschapskist 
van beleid theoretisch denkgereedschap, zoals de 
Doelenladder.  
 

Beleidskaart

A�eelding 2.9
Doelenladder

SubdoelSubdoel SubdoelSubdoel

Wat is de structuur van een 
Doelenladder?

Doel

Subdoel Subdoel

Doelenladder
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Denkgereedschap: De Beleidskaart

2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Beleidskaart

Stap 1
Huidige situatie

Waarom maken we nieuw beleid?

Wat zijn de redenen om nu nieuw beleid te overwegen?
Wat is het huidige beleid en wie heeft dat gemaakt?
Wat komt er uit de evaluatie van het huidige beleid?

Wat is de huidige situatie?

Wat zijn de relevante feiten en cijfers over de huidige situatie?
Wat is het probleem en volgens wie?
Wat gaat goed in de huidige situatie, wat kan beter en volgens wie?
Wat zijn oorzaken van de huidige situatie, welke zijn beïnvloedbaar en door wie?
Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun belangen bij de huidige situatie?

Wat is de beste optie?

Welke argumenten geven we het meeste gewicht en waarom?
Welke optie of combinatie van opties kiezen we?
Hoe kunnen we de gekozen optie verbeteren op basis van de argumenten?

Wat zijn de argumenten voor en tegen de opties?

Wat zijn (voor belanghebbenden) de argumenten voor en tegen de opties?
Welke feiten en cijfers onderbouwen de argumenten?

Wat zijn opties om van de huidige naar de gewenste situatie te komen?

Wat zijn randvoorwaarden en/of uitgangspunten waaraan de opties moeten voldoen?
Welke opties hebben anderen gebruikt om naar de gewenste situatie te komen?
Welke opties kunnen wij formuleren en wat zijn hun onderscheidende kenmerken?
Welke inzet (geld, mensen, tijd) vragen de opties van belanghebbenden?

Wat is de gewenste situatie?

Wat zijn de inhoudelijke doelen van het beleid, wat moet er anders dan in de huidige situatie?
Tussen welke inhoudelijke doelen bestaat spanning?
Welke inhoudelijke doelen hebben prioriteit en waarom?
Welke meetbare doelen formuleren we en wanneer moeten deze bereikt zijn?

Stap 4
Argumenten

Stap 2
Gewenste situatie

Stap 3
Opties

Stap 5
Keuze

Welke  
inhoudelijke vragen 

beantwoorden wij als 
beleidsmakers stap voor 

stap bij het maken  
van beleid?

Over deze kaart
De Beleidskaart geeft een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen bij het maken van beleid.  

Het beantwoorden van deze vragen helpt om helder beleid te maken. De kaart gaat over één fase in de beleidscyclus van agenderen, beleid maken, 
uitvoeren en evalueren. De kaart legt de nadruk op de inhoud van beleid. We hebben deze kaart gemaakt en later aangescherpt op basis van 

literatuuronderzoek, vele denksessies met deskundigen en ervaringen in de praktijk. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. Meer weten over 
helder beleid maken en het gebruik van de kaart? Neem contact op met De Argumentenfabriek, via +31 20 412 4001 of beleid@argumentenfabriek.nl.
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12.  Naar een nieuw sociaal contract
Jaar: 2017

Het sociaal contract beschrijft de rechten en plichten 
van de inwoners van een samenleving. Ons huidige 
sociaal contract is aan vernieuwing toe, bleek in ons 
eerdere boek over Lange Systemen. In Naar een nieuw 
sociaal contract hebben we met een denktank van 
gemotiveerde deskundigen nagedacht over de vraag 
hoe die verbeterslag eruit zou kunnen zien. We hebben 
een breed model ontwikkeld van menselijk kapitaal 
en hoe de verschillen daarin worden versterkt (zie de 
visualisatie hiernaast). 

Vervolgens heeft de denktank zichzelf de vraag  
gesteld aan welke eisen een nieuw sociaal contract  
zou moeten voldoen en vanuit welke zeven waarden 
we hierover verder zouden moeten denken. Hoe dan 
ook moet een nieuw sociaal contract helder zijn, 
plooibaar, zorgzaam, versterkend, recht-vaardig, loyaal 
en houdbaar. Zie de Informatiekaart op de volgende 
twee pagina’s. 

Naar een nieuw  
sociaal contract

De ArgumentenFabriek

De ArgumentenFabriek

Naar een 
nieuw sociaal

contract

Voor
een beter 

NederlandInzicht in het 

sociaal contract van 

Nederland en hoe 

het beter kan

Hoe kan 

een nieuw sociaal 

contract eruit 
zien?

N
aar een nieuw

 sociaal contract
Frank Kalshoven en Silvie Zonderland

www.langesystemen.nl

Naar een nieuw sociaal contract

Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. 

Kan wat beter? Het sociaal contract van Nederland. Dit boek 

richt zich voornamelijk op de sociaal-economische hoofdstukken 

uit het sociaal contract. De vrijheden en beperkingen die 

samenhangen met onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, 

wonen, zorg en pensioen. De nadruk ligt hierbij op de aansluiting 

tussen systemen, op het contract als geheel, en minder op de 

afzonderlijke hoofdstukken hierin. Hoe kan een nieuw sociaal 

contract eruit  zien? Wat moet er minimaal in staan en welke 

‘kanspakketten’ zijn mogelijk? 

Frank Kalshoven en Silvie Zonderland



Meer consumeren

Meer sparenHoger (uur)loonMenselijk
kapitaal

Meer uren werk

Hoger opgeleide 
partner

Hoger inkomen
huishouden

A�eelding 1.2
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Via welke mechanismes worden verschillen in menselijk kapitaal versterkt? 



Afbeelding 1.10

Helder

Het sociale contract moet helder en dus begrijpelijk zijn

Het contract moet eenvoudig genoeg zijn, zodat mensen de gevolgen van hun keuzes kunnen overzien.
Het contract moet inzicht bieden in herverdeling door de overheid.

Het contract moet op minder plekken herverdelen.
Het contract moet rekening houden met een steeds grotere groep mondige burgers.

Plooibaar

Het sociale contract moet de deelnemers vrijheden laten zodat het plooibaar is naar de eigen voorkeuren

Het contract moet een keuze maken tussen differentiëren of uniformeren van verplichtstelling.
Het contract moet beter om kunnen gaan met individuele voorkeuren.

Het contract moet bijdragen aan betere spreiding van consumptiemogelijkheden over het leven.
Het contract moet mobiliteit in wonen en werken accomoderen, of werk naar de regio brengen.

Het contract moet kunnen omgaan met toenemende heterogeniteit.
Het contract moet aantrekkelijk zijn voor zeer uiteenlopende groepen.

Het contract moet het verzilveren van de hypotheek faciliteren.
Het contract moet bestand zijn tegen keuzes in de persoonlijke sfeer, rond relaties en kinderen.

Het contract moet expliciteren hoe om te gaan met de verhouding tussen private en collectieve consumptie.

Zorgzaam

Het sociale contract moet mensen tegen zichzelf beschermen

Het contract moet expliciteren in hoeverre en op welke manier het contract paternalistisch is.

Versterkend

Het sociale contract moet deelnemers weerbaar maken

Het contract moet jonge kinderen (die dat kunnen gebruiken) vroeger laten leren.
Het contract moet het nettorendement op scholing vergroten.

Het contract moet kortere balansen voor huishoudens tot gevolg hebben.
Het contract moet faciliteren dat mensen tot op hoge leeftijd wendbaar en inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Het contract moet bijscholing stimuleren.
Het contract moet iets doen aan gebrek aan menselijk kapitaal bij volwassenen.

Het contract moet lageropgeleiden prikkelen om te investeren in hun menselijk kapitaal.
Het contract moet werkgevers stimuleren om te investeren in het menselijk kapitaal van werknemers.

Het contract moet voorzien in een kapitaalmarkt waarin je kan lenen voor investeringen in menselijk kapitaal.

Aan welke eisen 
moet een nieuw sociaal 

contract voldoen?

Informatiekaart: Eisen aan een nieuw sociaal contract
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Afbeelding 1.10

Rechtvaardig

Het sociale contract moet solidariteit en wederkerigheid opleggen aan de deelnemers

Het contract moet ruimte bieden aan alternatieve vormen van solidariteit.
Het contract moet expliciteren hoe om te gaan met de pechvogels in een generatie.
Het contract moet expliciteren hoe om te gaan met de groep waarbinnen sociale problemen zich opstapelen.
Het contract moet een uitspraak doen over verschillen in levensverwachting.
Het contract moet expliciteren hoe om te gaan met (primaire) inkomensongelijkheid.
Het contract moet expliciteren in welke mate uitkomstengelijkheid gewenst is.
Het contract moet moreel gevaar proberen terug te dringen.

Loyaal
Het contract moet kunnen omgaan met toe- en uittreders door migratie

Het contract moet de solidariteit afstemmen op het draagvlak.

Houdbaar

Het sociale contract moet houdbaar zijn

Het contract moet rekening houden met het feit dat ook publieke dienstverlening relatief steeds duurder wordt.
Het contract moet werken bij bescheiden economische groei.
Het contract moet bij voorkeur robuust zijn, ook in geval van schoksgewijze ontwikkelingen.
Het contract moet bijdragen aan macro-economische stabiliteit.
Het contract moet werken bij een (in omvang) stabiele en vergrijzende bevolking.

Aan welke eisen 
moet een nieuw sociaal 

contract voldoen?
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13.  Wat veroorzaakt overheidsfalen?
Jaar: 2018

In de afgelopen decennia is de rol van de overheid 
veelal teruggebracht tot die van ‘marktmeester’: de 
overheid is er om het falen van de markt te corrigeren. 
Dat dit beeld geen recht doet aan de belangrijke 
rol van de overheid als behartiger van publieke 
belangen, is helder. Daarbij komt: de overheid maakt 
ook fouten. Voor een evenwichtiger beeld van de rol 
en betekenis van de overheid wilden we nadenken 
over het functioneren van de overheid zelf, door een 
systematische analyse te maken van overheidsfalen.  
In dit denken zijn de volgende domeinen en transacties 
van belang. 

Overheidsfalen

De ArgumentenFabriek

De ArgumentenFabriek

Wat 
veroorzaakt 

overheids-
falen?

Naar een 

rijker beeld van 

overheids-

handelen
Overheids-

succes vergroot 
de welvaart

Markt en 
staat is een verhaal 

over de lamme en 
de blinde

Frank Kalshoven en Majelle Verbraak

W
at veroorzaakt overheidsfalen?

Frank Kalshoven en M
ajelle Verbraak

Markten falen. Dit is algemeen bekend. En de overheid dan? Is die 

perfect? Daar denken weinig mensen graag over na. Toch is over-

heidsfalen het onderwerp dat in dit boek centraal staat. Wat is 

het? Hoe werkt het? En als we eenmaal weten wat falen is, wat is 

overheids succes dan?

Dit boek is voor alle beleidsmakers, -denkers, en politici die de 

publieke zaak een warm hart toedragen. Een goed functionerende 

overheid kent haar eigen zwakheden. En gaat vervolgens aan het 

werk om die weg te poetsen.



Welke domeinen en transacties zijn van belang bij het nadenken over overheids- en politiek falen?

Overheid

BedrijvenPolitiek Mensen

Goederen en 
diensten, geld, regels 

en handhaving

Belastingen
en premies

Belastingen
en premies

 Beleidskeuzes 
en budget

Advies en
uitvoering

Goederen en 
diensten, geld, regels 

en handhaving

Voorkeuren

Beleidskeuzes
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Denkmodel: Domeinen van overheidsfalen
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14.  Mensbeelden achter sociale wetgeving
Jaar: 2018

Van welke visie op de mens, op de overheid en op de 
samenleving gaan we eigenlijk uit bij het maken van 
wetten? Met de interdepartementale denktank  
Paradigma’s in het sociaal domein zijn we op zoek gegaan 
naar beelden over mens, overheid en maatschappij in de 
Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Waar komen deze 
beelden overeen en waar verschillen ze? En wat is de 
impact op de uitvoering? Hieronder staat de kaart over  
de verschillen en overeenkomsten tussen de drie wetten, 
wat betreft elementen uit het mensbeeld. 
 

Paradigma’s in het  
sociaal domein

Paradigma’s 
in het sociaal 

domein

Helder denken over 

wetgevingsparadigma’s 

in de Participatiewet,

Jeugdwet en Wmo
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Uit welke 
elementen bestaat het 

paradigma van de huidige 
wetgeving in het sociaal 

domein, en welke vragen
horen hierbij?

Mensbeeld

Elementen van het mensbeeld die nagenoeg identiek zijn in de drie wetten

Welke veronderstelling maakt de wetgever over de zelfredzaamheid van mensen?

Mensen kunnen altijd op alle terreinen altijd voor zichzelf zorgen.
Mensen kunnen op sommige momenten op sommige terreinen niet voor zichzelf zorgen.
Mensen kunnen nooit voor zichzelf zorgen.

Welke veronderstelling maakt de wetgever over de handelingsvaardigheid van mensen?

Mensen zijn handelingsvaardig.
Mensen zijn niet handelingsvaardig.

Welke veronderstelling maakt de wetgever over de manier waarop mensen keuzes maken over hun leven? 

Mensen maken keuzes op basis van rationele overwegingen.
Mensen zijn feilbaar in het maken van keuzes.
Mensen maken keuzes op basis van irrationele overwegingen.

Wat is volgens de wetgever de reden waarom mensen hun gedrag aanpassen?

Wetten, regels en toezicht.
Financiële prikkels.
Behandeling.

Hoe kijkt de wetgever aan tegen de verantwoordelijkheid van mensen voor het vinden van oplossingen?

Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen.
Mensen willen zelf verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen het niet.

Elementen van het mensbeeld die verschillen tussen de drie wetten

Welke veronderstelling maakt de wetgever over de motivatie van mensen om hulp te vragen?

Mensen doen een beroep op de overheid uit calculerend eigenbelang.
Mensen doen een beroep uit hulpbehoevendheid, maar hebben hun eigen belang scherp in het oog.
Mensen doen een beroep op de overheid omdat ze hulp en ondersteuning nodig hebben.

Wat ziet de wetgever als voornaamste oorzaak voor de problemen waarin mensen terecht komen?

Problemen ontstaan doordat mensen feilbaar zijn in hun gedrag en keuzes.
Problemen ontstaan door oorzaken die buiten de invloedsfeer van mensen liggen.

Welke veronderstelling maakt de wetgever over de variëteit in menselijke voorkeuren, keuzes en motivatie?

Mensen zijn in dit opzicht allemaal gelijk.
Mensen zijn in dit opzicht divers.

Welk interventie-eenheid wijst de wetgever aan als relevant? 

Het individu
Het huishouden
De sociale omgeving

Zelfredzaamheid 

Handelings-
vaardigheid

Verantwoordelijkheid

Motivatie 

Probleemoorzaak

Heterogeniteit 

Interventieeenheid

Keuzegedrag 

JwetPwetWmo

JwetPwetWmo

JwetPwetWmo

JwetPwetWmo

PwetWmo

Jwet

JwetPwetWmo

JwetWmo (mensen met beperkingen)

Pwet I-deel

JwetWmo

JwetWmo

JwetPwet

JwetWmo

Pwet

JwetWmo

Pwet W-deelJwetWmo

Jwet (gezin)Pwet I-deel Wmo: bij de beoordeling is de huishoudsituatie relevant

JwetWmo: bij de beoordeling wordt gekeken wat de sociale omgeving kan bijdragen

Verschillen en overeenkomsten in mensbeeld
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15.  Investeren in mensen 
Jaar: 2020

Werk is waardevol, voor degene zelf die werkt, voor  
diens organisatie én voor de samenleving. Belangrijke 
vragen over hoe Nederland beter kan werken, en vooral, 
hoe de arbeidsmarkt beter kan functioneren, hebben  
we de afgelopen jaren proberen te beantwoorden met 
het Platform Toekomst Arbeid. ‘Alle mensen in Nederland 
goed aan het werk’, dat is het hoofddoel van het 
Platform. De Doelenkaart hiernaast geeft de subdoelen 
weer die hierbij hebben bedacht. 

Investeren in mensen

Bouwstenen van een  

regeerakkoord over werken, 

leren en verzekeren

Platform de 
Toekomst van 

ArbeidInvesteren in 
mensen

Toekomst van Arbeid

Investeren in mensen

Alle mensen goed aan het werk, dat is het doel van het  

Platform de Toekomst van Arbeid. Het platform doet in deze 

publicatie concrete, veelal doorgerekende voorstellen om 

de waarde van werk in Nederland te vergroten. Voert het 

komende kabinet deze voorstellen uit, dan nemen niet alleen de 

economische groei en de werkgelegenheid toe, maar stijgt ook 

de welvaart in ruimere zin. Het platform doet op verschillende 

thema’s concrete voorstellen voor hervorming. De voorstellen 

gaan over een leven lang ontwikkelen, de spelregels op de 

arbeidsmarkt, de vormgeving van inkomenszekerheid, de basis 

van de arbeidsmarkt en ten slotte de goede start van jonge 

kinderen, de werkenden van morgen. Uitvoering van deze 

voorstellen brengt een aanlokkelijke toekomst dichterbij, een 

toekomst waarin werk weer op waarde wordt geschat.

Platform
 de Toekom

st van Arbeid

Investeren in m
ensen



Wat zijn 
de doelen die het 

platform met het totaal 
aan voorstellen wil 

realiseren?

Mensen blijven hun hele werkzame leven fit voor de arbeidsmarkt.

Mensen hebben goed werk en veranderen van baan als dat niet langer het geval is.

Werkenden krijgen gelijk loon voor gelijk werk.

Werkenden worden fiscaal gelijk behandeld.

De wetgeving op de arbeidsmarkt is begrijpelijk, efficiënt en handhaafbaar.

Mensen werken voldoende om economisch zelfstandig te kunnen zijn.

Alle werkenden zijn passend verzekerd tegen inkomensverlies.

Werkenden hebben meer ruimte om werk- en zorgtaken te combineren.

Iedereen die kan meedoen doet mee.

Alle kinderen beginnen met een goede basis aan het primair onderwijs.

Onderwijs draagt bij aan het potentieel van ieder kind en vergroot de kansengelijkheid.

Jongeren verlaten het onderwijs mét startkwalificatie.
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Doelenkaart
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16.  Mentale vooruitgang
Jaar: 2021

Helder denken voor een betere toekomst, dat is 
onze missie op de fabriek. Met onze klanten denken 
we voortdurend na over hoe Nederland beter kan. 
Vrijwel altijd gaat dat primair over materiële zaken: 
de economie, de energievoorziening, de arbeidsmarkt 
en de woningmarkt. Maar kan ons land ook beter 
op mentaal gebied? Hoe zou dergelijke ‘mentale 
vooruitgang’ eruit kunnen zien? Die vragen hebben 
we proberen te beantwoorden met de eerste Denktank 
Mentale Vooruitgang. Mentale vooruitgang begint er in 
elk geval mee dat we als samenleving andere doelen 
moeten gaan stellen. De Mentale Schijf van Vijf is 
daarbij een handig hulpmiddel. Ook als we door deze, 
op mentale kracht gerichte, bril naar ons land kijken, 
blijkt: we zullen in mensen moeten investeren om als 
land te kunnen floreren.  

www.mentalevooruitgang.nl 
Mentale vooruitgang

http://www.mentalevooruitgang.nl 
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Denkmodel: De Mentale Schijf van Vijf

Wat zijn de vijf aandachtpunten
voor mentale vooruitgang?

De mentale schijf van vijf

EmotiesPrestaties

Betekenis

Relaties

Betrokkenheid
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Nabeschouwing: eerst denken dan doen

Nederland kan beter. Dat is wel duidelijk na het 
doornemen van deze pareltjes. Ook is helder dat we 
met elk van deze zestien onderwerpen nog lang 
niet klaar zijn. Niet in de uitvoering, maar ook zeker 
niet in het denkwerk. 

Nederland is een land van ‘niet lullen maar 
poetsen’. We zijn ongeduldig. Geen woorden maar 
daden, is een veel gebezigde kreet. Tegelijkertijd 
moeten we constateren dat het ons veelal ontbreekt 
aan een helder idee, aan een gezamenlijke visie op 
waar het naartoe moet met dit land. Dit geldt voor alle 
onderwerpen die in dit boek de revue zijn gepasseerd: het 
onderwijs, de sociale zekerheid, de zorg, de arbeidsmarkt, 
ons pensioenstelsel, de woningmarkt, de ruimtelijke 
ordening en ons mentaal welzijn. Om nog maar te zwijgen 
over onze energievoorziening, onze nationale veiligheid of 
ons belastingstelsel. 

Op al deze terreinen is groot onderhoud nodig.  
Nederland is de afgelopen jaren verwaarloosd, versplin-
terd en verrommeld. Dat geldt voor de leef wereld, de 
systeemwereld en vooral voor de gedachtewereld. Dit  

 
komt niet omdat we met z’n allen lui zijn geweest. Nee, 
aan actieplannen, programma’s en pilots geen gebrek. Het 
komt doordat we – de grote inzet van onze trouwe klanten 
ten spijt – toch onvoldoende de tijd hebben genomen om 
samen na te denken. Om de feiten op een rij te zetten.  
Om goede ideeën van slechte ideeën te onderscheiden. 
Om een gezamenlijk vocabulaire te ontwikkelen. Om 
meningsverschillen en belangen tegenstellingen te 
overstijgen. En om samen een consistent idee te vormen 
van de gewenste toekomst voor Nederland. 

Dit verwijt, want dat is het, geldt primair de politiek,  
die zichzelf volledig lijkt te hebben verloren in de waan 
van de dag, onderling gekissebis en cynische opinie-
peilingvolgerij. Maar de blaam treft ook ons allemaal. 
Omdat we ook zelf niet altijd meer de moeite nemen 
om ons inhoudelijk écht te verdiepen in de belangrijke 
onderwerpen. Om kritisch én tegelijkertijd opgewekt  
te blijven nadenken over een betere wereld. Er is 
ontzettend veel noodzakelijk denkwerk te verrichten. 
Inderdaad, over hoe dat nieuwe sociale contract eruit 
moet komen zien, over hoe Nederland structureel 
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eenvoudiger en duurzamer kan, over het vergroten  
van onze collectieve weerbaarheid en ons collectieve 
cognitieve immuunsysteem, over het terugdringen  
van de regelaars en de regeldruk, over de radicale 
versimpeling van het belastingstelsel en over hoe we 
Nederland een gelukkiger, gemotiveerder, socialer, 
betekenisvoller en daadkrachtiger land kunnen 
maken. Als Argumentenfabriek hebben we de ervaring, 
de kennis én de motivatie om hier de komende 
decennia aan bij te dragen. Wij gaan voor meer helder 
denken en voor een betere wereld. Samen met jullie 
allemaal. Eerst denken dan doen. 

Namens alle fabriekers, 
Maarten Gehem 
Kees Kraaijeveld
Katrin Weber
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