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Persoonlijk leed door corona
We hebben allemaal te maken met de coronacrisis. 
Alleen zijn de persoonlijke gevolgen voor iedereen verschillend. 
Welke groepen hebben extra aandacht nodig? En welke kansen 
biedt deze crisis voor vernieuwing en versnelling? 
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er ik nu mensen kennen?

  W
anneer zie ik mijn kinderen weer?

Hoe kan ik werken met deze chaos in huis?



Op weg naar
de toekomst

Winnaars en verliezers
Iedereen wordt geraakt door de coronacrisis, maar niet iedereen even hard. 
Vooral groepen die al kwetsbaar waren, zijn extra hard geraakt en vaak op 
meerdere vlakken tegelijk. Hoe gaan we hier mee om? Ondersteunen we de 
‘verliezers’ of is het straks ieder voor zich?
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Of ieder voor zich?
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Jongeren hebben de toekomst
Leerachterstand oplopen. Geen baan kunnen vinden. Laat staan een 
woning kopen. Jongeren kunnen hun leven lang last houden van deze 
coronacrisis. Hoe voorkomen we welvaartsverlies? En hoe betrekken 
we jongeren actiever bij besluitvorming en het politieke debat?
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Wat is m
ijn kans?

Ga ik mijn jaar wel halen?



Het internet is 
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Ik kan de les go
ed volgen

Wij h
ebbe n geen laptop thuis

Hoe gaat mijn baan er in de toekomst uitzien?

Ik m is mijn klas

Het is hier te druk

Fijn dat ik kan m
eedoen

Digitaal onderwijs na corona
De coronacrisis bracht voor veel leerlingen onrust met zich mee. 
Opeens zaten leerlingen thuis achter hun laptop in plaats van in 
de klas. Voor sommige leerlingen biedt digitaal onderwijs 
voordelen, andere leerlingen vallen nu buiten de boot. 
Zorgt de digitalisering van het onderwijs voor meer 
kansenongelijkheid? Of biedt het ook kansen, zoals voor 
het lerarentekort? 
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Is hybride werken de toekomst? 
In coronatijd hebben we veel ervaringen opgedaan met thuiswerken. 
Digitaal vergaderen, efficiënter werken en een betere werk-privébalans
 zijn voordelen die mensen ervaren. Toch zijn er ook knelpunten te noemen: 
gemis van collega’s en niet beschikken over de juiste technische ondersteuning. 
Heeft de coronacrisis onze kijk op werkendefinitief veranderd? 

Fijn zo, dit fl
exibele werken
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Belastingdienst

Burgerparticipatie 

Wantrouw
en

Vertrouwen

In een poging om de coronacrisis te beteugelen, grijpen overheden actief in 
in het leven van burgers. De overheid verwacht veel van burgers, 
en andersom geldt hetzelfde. Maar hoe komen we tot meer wederzijds 
vertrouwen? En in hoeverre is het vertrouwen van burgers in instituties 
groter of kleiner geworden tijdens de coronacrisis? 

Van coronacrisis naar vertrouwenscrisis



Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, wetenschappers en (dwars)denkers 
gaan in gesprek met elkaar. We organiseren hiervoor ruim 80 dialoogtafels. Voorbeelden van thema’s 

zijn geluk en ontspanning, natuur en milieu, onderwijs en werk, samen leven en wonen en verkeer.

watisjouwidee.nl

DG Samenleving
en COVID-19

PlanbureausGemeenten
Provincies

Team Nederland
na de crisis

Ministeries

Wat moet hersteld worden?
Welke dingen willen we behouden? 

Waar liggen kansen voor vernieuwing?

Welk perspectief 
hebben we?

Nederland na de crisis

Naast het bestrijden van het COVID-19 virus in het hier en nu, 
denken we na over hoe Nederland kan herstellen en vernieuwen 
naar aanleiding van de coronacrisis. De Rijksoverheid pakt 
deze vraag samen op met gemeenten, provincies, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, wetenschappers, pioniers en 
individuele Nederlanders. Welke ideeën leven er? Waar willen 
we het over hebben? En waar schuurt het? 
Kijk op watisjouwidee.nl  #NLnadecrisis 

Herstellen en vernieuwen
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Nederland na de crisis

Wat moet er gebeuren als de samenleving weer open gaat? Hoe 
gaan we de rekening van de crisis betalen? Komt de economische 
klap pas later? Er zijn verschillende keuzes te maken in herstel en 
vernieuwing na de crisis op economisch gebied. 
Voor meer informatie over Nederland na de crisis kijk je op: 
watisjouwidee.nl.

De overheid blij� na de crisis selectief steunen, 
om structurele veranderingen (bijv. blijvend 

minder reizen) te bevorderen. 

De overheid stopt met de steunmaatregelen zodra de 
samenleving weer open kan. Het is aan levensvatbare 

bedrijven om de draad zelf op te pakken. 

De overheid blij� verschillende 
branches ondersteunen met een 

herstelplan voor na de crisis. 

Van de coronacrisis naar 
een economische crisis?

POP-UP

scenarios
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Welke kansen zijn er voor een 
hybride vorm van zorg, werken, 

onderwijs, winkelen, kunst en 
cultuur en sociale contacten?

Verschillende uitdagingen vragen om aandacht: kan iedereen 
meekomen, cybercrime, (stads)distributie, spreiding mobiliteit, 
andere woonbehoe�e, minder kantoorruimte, leegstand kleine 

detailhandel en betekenis online sociale contacten.

Benodigdheden voor de online 
samenleving: iedereen meenemen, 
investering in glasvezel en 5G, meer 
dataverkeer en datacentra, digitale 

veiligheid en digiwijsheid.

Kansen Uitdagingen

Nodig

Nederland na de crisis

Hoe pakken we kansen? Welke uitdagingen zijn er? 
Wat is er nodig? Wie is aan zet?
Voor meer informatie over Nederland na de crisis kijk je op: 
watisjouwidee.nl.

Nieuwe balans offline
en online samenleving



Groene investeringen 
en belastingen

 Investeren in duurzame 
kennis en innovatie

Voorwaarden aan steun 
‘grijze’ bedrijven

Heroverwegen 
geplande maatregelen

Hervormen internationale 
handelsketens

Nederland na de crisis

Hoewel bestaande uitdagingen door corona op de achtergrond zijn 
geraakt, bestaan ze nog wel degelijk: klimaatproblematiek, de 
stikstofcrisis, een grondsto�entekort, en meer. Dat is niet niks. 
Met het oog op herstel- en vernieuwingsbeleid naar aanleiding 
van de coronacrisis is de vraag: hoe je neem je duurzame 
uitdagingen hierin mee? Kunnen we naar aanleiding van de crisis 
niet enkel herstellen, maar ook duurzaam vernieuwen?

Voor meer informatie over Nederland na de crisis kijk je op: 
watisjouwidee.nl.

Op naar duurzaam herstel
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