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Denktankkaart

Over deze kaart
Deze kaart is het resultaat van de eerste, enige echte denktankverkiezing óóit. Een unicum in de geschiedenis van de mensheid. Tijdens het 
Sweet 16-feest ter ere van het evenzoveeljarig bestaan van De Argumentenfabriek vroegen we klanten, relaties en oud-fabriekers waarover 
we in 2023 samen zouden moeten nadenken. Omdat we ook de komende zestien jaar de wereld een beetje beter willen maken. En omdat 

deze betere wereld begint bij samen helder denken. We doen er ook een belofte bij: met één van deze ideeën gaan we aan de slag.
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Hoe werkt informatievoorziening in de zorg?
Hoe maken we gezondheidsdoelen onderdeel van al het overheidsbeleid?

Hoe maken we zorg betaalbaarder en toegankelijker?
Wat kan artificiële intelligentie bijdragen aan goede zorg?

Hoe kunnen we wachttijden in de ggz terugdringen?
Hoe kunnen we de mentale gezondheid van pubers vergroten?

Hoe kunnen we zorgbeleid meer baseren op inzichten uit de wetenschap?

Hoe verkleinen we de sociaal-economische ongelijkheid in de samenleving?
Hoe vergroten we de gemeenschapszin in Nederland?

Hoe zetten we burgers weer centraal in het sociaal domein?
Hoe kunnen we de eenzaamheid in Nederland terugdringen?

Hoe verbeteren we inburgering van statushouders in Nederland?

Wat is de positieve rol van kunst en muziek in de samenleving en hoe kunnen we die bevorderen?
Hoe voorkomen we (nieuw) seksisme?

Hoe vergroten we het fatsoen in de samenleving?

Hoe vergroten we de geletterdheid van jongeren in Nederland?
Hoe verminderen we de financiële bureaucratie in het onderwijs?

Hoe ziet het onderwijs in Nederland er in 2040 uit?

Hoe verkleinen we de arbeidstekorten in de zorg en het onderwijs?
Hoe ziet de ideale arbeidsmarkt eruit?

Hoe gaan we om met de verzzp’isering van de arbeidsmarkt?
Wat zijn de argumenten voor en tegen het basisinkomen?

Hoe lossen we het huizentekort op?
Hoe ziet het platteland van Nederland er in de toekomst uit?
Hoe kunnen bedrijven en de overheid samen werken aan goede nationale ruimtelijke ordening?
Wat zijn de argumenten voor en tegen de kolonisatie van Mars?

Hoe kunnen we de klimaatcrisis op een rechtvaardige manier aanpakken (‘climate justice’)?
Hoe ziet de toekomst van landbouw in Nederland eruit?
Hoe kunnen we meer van ons voedsel lokaal in Nederland produceren?
Hoe wordt Nederland circulair in 2040?
Hoe wordt behoud van de planeet in 2040 onze collectieve missie?

Hoe kunnen we gewelddadige conflicten in de toekomst voorkomen?
Hoe voorkomen we dat de tegenstelling tussen groepen in de samenleving steeds groter wordt (‘polarisatie’)?
Hoe zorgen we ervoor dat Nederland goed is voorbereid op de volgende pandemie (‘pandemische paraatheid’)?

Wat zijn de gevaren van artificiële intelligentie?
Hoe ziet het cybersecuritysysteem in Nederland eruit (‘Zó werkt cybersecurity in Nederland’).
Hoe gaan we desinformatie (‘fake news’) tegen?
Hoe ziet de ideale digitale overheid eruit?
Hoe gaan we verantwoord om met data in het sociale en publieke domein?

Hoe stimuleren we langetermijndenken in de politiek, bij de overheid en in de samenleving?
Hoe vergroten we het vertrouwen van burgers in de democratie?
Hoe vergroten we de inspraak van burgers in politieke besluitvorming, zoals rond ruimtelijke vraagstukken?
Hoe maken we de samenleving eenvoudiger en begrijpelijk voor iedereen?
Hoe versterken we dat mensen trots zijn op de publieke sector?
Hoe voorkomen we verkokering in Den Haag?
Hoe kunnen we de problemen bij de Belastingdienst oplossen?
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