
Trends en ontwikkelingen. !
Naast de uitkomsten van de inwonersenquête zijn er algemene trends en ontwikkelingen in de 
maatschappij die van sterke invloed zijn op de toekomst en waar we geen of nauwelijks 
invloed op hebben. De maatschappij verandert in een rap tempo. Nederland verandert van een 
verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Onderwerpen als zelfredzaamheid en 
burgerparticipatie winnen aan belang en bewoners nemen steeds meer de ruimte en vrijheid 
om zelf hun gewenste vormen van samenwerking te kiezen. !
Er  worden een zestal trends en ontwikkelingen onderscheiden: !

1. Regionalisering neemt toe. !
Gemeenten worden samengevoegd en werken steeds meer samen. 
Dorpen en wijken zijn aangewezen op een centraal georganiseerd 
gemeentelijk apparaat. Gemeenten besteden steeds meer werk uit. 
Gezondheid,- zorg,- en onderwijsinstellingen, hulp- en 
milieudiensten regionaliseren. Nuts,- en vervoersbedrijven, 
Rijkswaterstaat, waterschappen, politie, openbaar ministerie, 
landbouworganisaties en maatschappelijke instellingen werken 

interregionaal en nationaal. Een aantal organisaties privatiseert. !!
2. Sociale cohesie wordt divers. !

Individualisering van de samenleving neemt toe. Traditionele verbanden zijn niet meer 
vanzelfsprekend. De sociale samenhang neemt af. Gezinnen en andere vormen van 
samenlevingsverbanden worden kleiner. Het aantal eenpersoonshuishoudens is 
groeiende. Jongeren en studenten trekken naar studentensteden. De vergrijzing neemt 
toe. Toename in culturele diversiteit.  
Vrijwilligers kiezen tegenwoordig meer voor vrijwilligerswerk dat hen iets oplevert, 
bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal contact, opleiding of persoonlijke 
ontwikkeling. Er ontstaan vormen van vrijwilligerswerk in tijdelijke constructies, 
meer vrijblijvend, meer divers en zonder continue binding en verplichtingen. De eisen 
en verantwoordelijkheden die aan vrijwilligers worden gesteld worden steeds groter.  !!

3.  Mobiliteit is niet voor ieder gelijk.  
 !
De individuele mobiliteit neemt toe. Een groot deel van de bevolking 
heeft (vaak per persoon) de beschikking over een vervoermiddel, meestal 
een auto. Vooral de jeugd, minder validen en ouderen zijn aangewezen op 
het openbaar vervoer of (brom)fiets.  
Voorzieningen zijn met de auto ook in de nabije omgeving toegankelijk 

en makkelijk bereikbaar. Het marktaanbod is groter en er is meer diversiteit in het 



voorzieningenniveau. De noodzaak om deze voorzieningen in de eigen buurt te hebben 
neemt af. Marktpartijen spelen steeds meer in op de digitale service en dienstverlening 
en het bezorgen aan huis neemt toe. !

4. Technologie vergroot de mogelijkheden. !

!   De technologische ontwikkelingen zorgen voor welvaart en 
vooruitgang. De telecommunicatie en digitalisering breidt zich tot in elk huishouden 
uit en is net als de nutsvoorzieningen voor bedrijven, gemeenten en het individu 
onmisbaar in onze maatschappij . 
Opslag, vervoer en transport worden steeds groter, geavanceerder en de intensiteit 
ervan neemt toe. Bedrijven benutten in toenemende mate de technologische 
mogelijkheden om de productie te verhogen of efficiënter te maken. !!

5. Grotere aandacht voor duurzaamheid. !
De samenleving streeft in toenemende mate naar duurzame en vitale 
vormen die oplossingen bieden voor hergebruik van afval, 
energiebesparing, gezonde voeding en levenswijze, van curatieve naar 
preventieve zorg, groene omgeving, tegengaan van verpaupering, 
verminderen verontreiniging, verminderen van de verkeersintensiteit, 
bevorderen schone energie en het benutten van kennis, expertise en 
technologie. !!

6. Sturing door de overheid neemt af. !
  Mensen krijgen meer inspraak omdat de overheid zich steeds meer terug trekt en de 
burgerparticipatie bevordert. Burgers worden steeds mondiger en organiseren uit hun 
eigen netwerk zelf oplossingen voor vraagstukken. Overheid neemt hierbij steeds 
meer een faciliterende rol in. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van mensen. Overheidstaken worden 
afgestoten of uitbesteed aan particuliere organisaties. 
Steeds meer taken van hogere overheden komen bij de lokale overheid te liggen.  
Door bezuinigingen is de overheid steeds minder in staat om financiële steun te 
verlenen. !

Uit Dorpsvisie Nigtevegt. (Zie ook: Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de 
toekomst van Ministerie van Binnenlandse zaken mei 2014). !!




