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Vraagstelling; Wat willen we weten? 

Wat is de aard van de nieuwe realiteit? 
• Financieel (gemeentelijke begroting)
• Economisch
• Sociaal maatschappelijk
• Ruimtelijk
• Dienstverlening 
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Aanpak

• Identificeer en beschrijf trends en ontwikkelingen 

• Identificeer de grootste onzekerheden die vanuit leusdens 
gemeentelijk perspectief het meest relevant zijn en werk die uit in 
scenario’s 

• Beschrijf dilemma’s/opgaves/keuzes & afwegingen bij de scenario’s

• Identificeer kansen, mogelijkheden agv van de crisis

• Maak de mogelijke toekomstperspectieven invoelbaar dmv collectief 
geschreven verhalen van fictieve dorpsgenoten tegen de achtergrond 
van de trends en de scenario’s.
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Afbakening

Afbakening tijdshorizon: 1 tot 5 jaar

• 2020 wordt gedekt door crisisorganisatie en fin. rapportages financiën

• Als vaccin/medicijn uitblijft: 5 jaar virusgedoe is realistische aanname 

• Verder dan 5 jaar vooruitkijken wordt (te) hoog speculatief
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Scenario’s: Stappen 

• Identificeer trends en ontwikkelingen (zie voorgaande sheets)

• Identificeer de meest invloedrijke onzekerheden
• 1: Duur COVID pandemie:

•  virus snel onder controle of blijft de realiteit bepalen

• 2: Macro-economie
• Spoedig herstel naar economische groei of lange periode economische krimp

• Beschrijf wat zou kunnen gebeuren (verhalen).

• Bedenk hoe de organisatie/politiek daarop kan reageren
• Dilemma’s/Keuzes
• Kansen
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• Scenario 0: uitgangspositie gelijkwaardig 
aan pre-covid. Wat zou dan toch anders 
zijn?

• Scenario 1: Krimp kan ook doorzetten 
nadat de initiële oorzaak, het COVID 
virus, is weggenomen.

• Scenario 2: Economisch herstel is ook 
denkbaar in een COVID-19 wereld.

• Scenario 3: vraagt om verbeeldingskracht: 
radicaal herwaarderen en –prioriteren
• Welke zorg (en voor wie) kan nog 

collectief betaald worden?
• Welke voorzieningen (sport, welzijn, 

bibliotheek, openbare ruimte, enz) 
wil je in stand houden?

• Hoe bestrijdt je armoede (zonder 
geld)?

• Hoe faciliteer je economische 
transitie (zonder geld)?

• Hoe richt je de samenleving in bij 
permanent besmettingsgevaar?

• Wat wordt rol van de overheid?6



• Doel: vergroten verbeeldingskracht om scherper inzicht 
in (eventuele) toekomstige dilemma’s te verkrijgen

• 5 fictieve Leusdenaren anno 2025 schetsen hun leven en 
dilemma’s

• Vanuit 2 perspectieven:
• Lange periode economische krimp/stagnatie
• Virus blijft realiteit bepalen

• 5 verhalen, steeds aan te vullen
• Inkleuren scenario’s 1, 2 en daarmee in combi ook 3
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Disclaimer

• Voorspellen is lastig, vooral waar het de toekomst betreft

• De verhalen zijn geen voorspellingen maar een inzicht in een 
potentiele realiteit, afhankelijk van toekomstige autonome 
ontwikkelingen en nog te maken keuzes en afwegingen

• Er zijn veel meer invloedrijke onzekerheden dan de gekozen 2

• Trends en dilemma’s zijn in kort tijdbestek en zonder alle relevante 
beleidsvelden uitvoerig te kunnen betrekken opgesteld en getoetst
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