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Nederland 2040 is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en De Argumentenfabriek 

 

Denktankstatuut Denktank Nederland 2040 
 
Wat is een Denktankstatuut? 
Dit denktankstatuut beschrijft de rol van de Denktank Nederland 2040. Dit statuut is vastgesteld door de Denktank tijdens haar 
eerste denksessie. Het Denktankstatuut beschrijft hoe de Denktank zich verhoudt tot de Denkteams en tot de initiatiefnemers van 
het project ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’, zijnde VNG en De Argumentenfabriek.  
 
Wat is de Denktank? 
De Denktank Nederland 2040 bedenkt en bewaakt de inhoud van het project ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’. Het is aan de 
Denktank een nieuw, samenhangend en inspirerend verhaal te verbeelden over hoe de toekomst van Nederland eruit kan komen te 
zien.   
 
Wie zitten er in de Denktank? 
De denktank bestaat uit een groep van tussen de vijfentwintig en dertig mensen (zie bijlage A). De leden van de Denktank zijn 
gevraagd door VNG en De Argumentenfabriek. De leden van de Denktank nemen deel op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van 
de organisaties waaraan zij zijn gelieerd. 
De denktank kent drie soorten deelnemers:  

1. Kernleden (vier); deze leden vormen de link met de projectorganisatie. Ze bereiden namens de Denktank met VNG en De 
Argumentenfabriek de denksessies van de Denktank voor. 

2. Thematrekkers (elf); deze leden zijn ieder inhoudelijk verbonden aan één van de elf thematische Denkteams die onder 
de Denktank hangen. De thematrekkers vormen de inhoudelijke verbinding tussen de Denktank en de Denkteams; 

3. Algemene leden (tien tot vijftien); deze leden hebben buiten hun deelname aan de denktank geen (aanvullende) rol.  
Tijdens de denksessies van de Denktank heeft ieder lid een gelijke stem. 
 
Wat is de rol van de Denkteams? 
De Denkteams zijn de elf thematische werkgroepen die voor elk van de elf thema’s een deelverhaal uitwerken over de toekomst 
van Nederland in 2040. Ook de leden van de Denkteams worden gevraagd door VNG en De Argumentenfabriek. De thematrekkers 
kunnen ook mensen voordragen. Net als de leden van de Denktank nemen Denkteamleden deel op persoonlijke titel en zijn ze 
onafhankelijk van de organisaties waaraan zij zijn gelieerd. De Denkteams bestaan uit een mix van nationale en lokale bestuurders 
en beleidsmakers, wetenschappers en frisse, visionaire denkers. Een Denkteam bestaat uit tien tot twintig personen. 
 
Wat is de werkwijze van de Denktank en de Denkteams? 
De Denktank en de Denkteams komen bijeen in denksessies die zullen worden geleid door De Argumentenfabriek. Tijdens de 
denksessies heeft ieder lid een gelijke stem. Het streven is binnen de Denktank en de Denkteams door deliberatie en het 
verkennen van verschillende denkrichtingen, consensus te bereiken over de gewenste toekomst van Nederland. Het is aan de 
Denktank om uit de elf deelverhalen tot één samenhangend, realistisch én inspirerend verhaal te komen. Over wat te doen met 
meningsverschillen die niet kunnen worden opgelost, beslist de Denktank. 
 
Wat spreken we af over de communicatie over het werk van de Denktank en de Denkteams? 
Voor de denksessies met zowel de Denktank als de Denkteams geldt de Chatham House Rule. Dit houdt in dat alle aanwezigen vrij 
kunnen spreken over de informatie die tijdens de denksessie is gedeeld, dit echter zonder informatie toe te schrijven aan 
specifieke personen. Wat de communicatie betreft: Leden van de Denktank kunnen vrijelijk naar buiten treden om te vertellen 
over het werk van de Denktank. Hierbij geldt: het denkwerk is een open proces. Het is wel zaak verrassingen te voorkomen. 
Denktankleden die in de pers komen, informeren hierover vooraf de initiatiefnemers van de Denktank. De officiële woordvoering 
over de Denktank ligt bij VNG (Angela de Jong).  
 
Hoe bewaken we het gedachtegoed van de Denktank? 
De Denktank is de bedenker en de bewaker van het verhaal dat we samen gaan maken tijdens ‘Nederland 2040: een 
toekomstbeeld’. De leden van de Denktank vormen hun gedachten samen in alle onafhankelijkheid op basis van de inhoudelijk 
voorbereiding van VNG en De Argumentenfabriek en die van de Denkteams. Doel is te komen tot een nieuw, realistisch, 
samenhangend en inspirerend verhaal. Het verhaal is het resultaat van een open proces. Het zal in concept worden gepubliceerd 
en zal het uitgangspunt vormen voor een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van Nederland. De suggesties en 
verbeteringen aan het conceptverhaal, zullen VNG en De Argumentenfabriek steeds weer voorleggen aan de Denktank. Het 
intellectueel eigendom van het verhaal ligt vast in de vorm van een Creative Commons-licentie. En wel zo dat iedereen de inhoud 
mag gebruiken en verspreiden, maar alleen ongewijzigd en mét naamsvermelding. Commercieel gebruik kan alleen na 
toestemming van de Denktank.  
 
Wat is de rol van VNG en De Argumentenfabriek? 
VNG en De Argumentenfabriek zijn samen de initiatiefnemers en de uitvoerders van het project ‘Nederland 2040: een 
toekomstbeeld’. Zij zullen samen alle denksessies voorbereiden en de resultaten verwerken. De Argumentenfabriek zal de 
denksessies in goede banen leiden en is penvoerder voor het eindproduct. 
 


