
 

Verslag workshop ‘Plannen in Onzekerheid: scenarioplanning in de praktijk’ 9 mei 
 
Op 9 mei j.l. organiseerden de Amsterdam Economic Board (Board), de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en 
Jester Strategy de workshop ‘Plannen in Onzekerheid: scenarioplanning in de praktijk’. De middag vond plaats 
op de mooie locatie van de Tolhuistuin.  
 
 
Nina Tellegen, directeur van de Board, opende de middag en heette iedereen welkom. Zij gaf aan waarom de 
workshop was georganiseerd. Trump, Brexit… De wereld is onvoorspelbaar en veranderingen gaan hard. Hoe 
bereid je je daarop voor? Hoe reageer je op al die onzekerheden? De Board heeft alweer zo’n 5 jaar geleden 
besloten om scenarioplanning in te zetten om grip te krijgen op de onzekerheden van de toekomst. Daarnaast 
zijn er veel andere partijen in de MRA, maar ook daarbuiten, die de methode hebben toegepast. Er is dus veel 
knowhow beschikbaar, maar kennisdelen over hoe we naar de toekomst kijken en hoe we strategie maken 
gebeurt weinig. Vandaar deze workshop. 
 
Vervolgens kwam Michiel de Vries, partner van Jester Strategy, aan het woord. Jester is een strategisch 
adviesbureau gespecialiseerd in toekomstverkenningen, zoals scenarioplanning. Michiel en collega’s hebben 
ondersteund in de ontwikkeling van de originele MRA-scenario’s en de update van de scenario’s in 2016. 
Michiel gaf een korte introductie van de methode van scenarioplanning. In welk context van 
toekomstverkennen past het, wat zijn de verschillende stromingen? Michiel gaf een korte toelichting op de 
verschillen tussen forecasting, foresight en normatieve toekomstperspectieven en hoe scenarioplanning 
binnen die tradities past. Scenarioplanning draait in essentie om omgaan en voorbereid zijn op onzekerheid, 
voorbereid zijn op meerdere toekomsten. Vervolgens legde hij uit waar scenarioplanning voor kan worden 
ingezet, van klassieke strategieformulering en risicomanagement, tot innovatie en continue leerprocessen. 
Michiel sloot af met een aantal veelvoorkomende dilemma’s en valkuilen van de methode. Hoe voorkom je dat 
besluitvormers het meest positieve scenario ‘kiezen’ of juist een ‘gemiddelde’ nemen van de diverse 
scenario’s? 
 
Scenario’s in de praktijk 
 
Na het stukje theorie van Michiel de Vries, kwamen Martijn van Vliet (Chief Economist, gemeente 
Amsterdam) en Antonio Carretero (teammanager Strategie, Board) aan het woord. Na de presentatie van de 
nieuwe animatie van de MRA-scenario’s, lichtte Martijn de MRA scenario’s van de Board toe door middel van 
beelden. Hij legde uit hoe de scenario’s een kader bieden waarbinnen mensen toch hun eigen beelden en 
voorbeelden voor de geest kunnen halen. Dit helpt heel erg in het nadenken en spreken over de toekomst. 
Antonio ging na de samenvattingen van de scenario’s in op het Early Warning Systeem, het monitoringsysteem 
van de scenario’s. Jaarlijks beoordeelt een expertpanel met mensen uit overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen aan de hand van indicatoren (stellingen) die gekoppeld zijn aan de kernonzekerheden hoe 
waarschijnlijk bepaalde scenario’s zijn. Hieruit valt een opvallende trend te destilleren, toonde Antonio aan. De 
eerste paar jaar dat de uitvraag werd gedaan, leken de meeste mensen ervan overtuigd dat Europa meer 
verenigd, Brussel machtiger, zou worden. Toen leek het Global Giants scenario door iedereen het meest 
waarschijnlijk geacht. De afgelopen jaren, met de groeiende populariteit van eurosceptische partijen en door 
de Brexit, zien we dat onzekerheid weer compleet terug is. Elk scenario neigt nu naar de vijfentwintig procent, 
oftewel, worden vrijwel even waarschijnlijk gezien. Dat betekent ook wat voor de strategie. Deze moet op elk 
scenario zijn toegerust. 
 
Na de toelichting van de MRA-scenario’s, vertelde William Stokman, ruimtelijk economisch adviseur van de 
gemeente Amsterdam, hoe hij de scenario’s heeft verdiept om de ‘Werkmilieus van de Toekomst’ te schetsen. 
William legde de ontstaansgeschiedenis uit van dit stuk, dat op dat moment in het college ter besluitvorming 
voor lag en werd goedgekeurd. In de Koers 2025 strategie, waar de scenario’s ook bij werden gebruikt, wordt 
veel nadruk gelegd op wonen. Er moeten zo’n 70.000 woningen bij komen voor 2025. Hierbij is veel aandacht 
voor transformatie. Maar wacht even, dacht William, er moet ook nog ergens gewerkt worden in Amsterdam. 
Hoe moet dat in de toekomst eruitzien? Hij heeft aan de hand van de MRA-scenario’s een aantal 
werkmilieutypologieën ontwikkeld die elk passen bij een bepaald scenario. De strategie van de stad is nu dat 
om een complete stad te zijn, die voorbereid is op al de scenario’s, elk van die milieus aanwezig moet zijn. 
Deze milieus worden de komende jaren ontwikkeld, maar wel op zo’n manier dat als de wereld verandert (bijv. 
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het Early Warning Systeem een bepaalde kant op wijst), deze eventueel omgezet kunnen worden naar een 
werkmilieu dat beter past bij de nieuwe werkelijkheid, het waarschijnlijkere scenario.  
 
Daarna kwam Perry Hoetjes, strategiemanager bij woningcorporatie Stadgenoot, aan het woord. Hij vertelde 
hoe de Maatschappijraad van Stadgenoot aan de slag ging met een scenariogame. Deze raad wilde met een 
brede variëteit aan stakeholders spreken over het thema ‘spanningen in de stad’, over spanningen in 
tweedelingen tussen groepen in de maatschappij en op de woningmarkt. Maar hoe doe je dit zonder dat 
iedereen in de eigen ideologische schuttersputjes kruipt? Het spelen van een scenariogame bood uitkomst. Na 
scenario’s te hebben ontwikkeld, is er een spel verzonnen waarin diverse stakeholders samen kunnen 
nadenken over de kansen en risico’s van diverse toekomstscenario’s. Een ‘gebeurteniskaart’ zorgde er 
bijvoorbeeld voor dat men moest wisselen van scenario, waardoor de deelnemers gedwongen werden om 
regelmatig van perspectief en toekomstbeeld te wisselen. De avond waarop de game werd gespeeld was een 
succes. De deelnemers vonden het een verfrissende manier om het gesprek over de toekomst te voeren. Het 
volledige ‘schuttersputvrij’ maken blijkt in de praktijk lastig, maar zo’n scenariogame zorgt er zeker voor dat 
het gesprek opener en met bredere blik plaatsvindt. De komende tijd wil Stadgenoot ook de scenario’s 
inzetten om het eigen beleid robuuster en toekomst vaster te maken. Ook in de directiekamer refereert men 
inmiddels zeer frequent aan de scenario’s, ziet men bepaalde ontwikkelingen in die perspectieven en kijkt men 
anders tegen de toekomst aan. 
 
Als laatste ‘praktijkpitcher’ vertelde Selma Zorgman, senior strateeg van de gemeente Haarlemmermeer, hoe 
men in de gemeente al jaren aan de slag is met toekomstscenario’s. Dit begon met het project Randloos 
Duurzaam. Professor Roel in ’t Velt hielp hen hier aanvankelijk mee. In tegenstelling tot het assenkruis waarop 
de MRA-scenario’s zijn gebaseerd, werkte de gemeente initieel niet met kernonzekerheden. De toekomst is 
immers te complex en ongewis om in structuren te vatten, was de opvatting. Echter, gaandeweg ontstond de 
behoefte aan meer structuur. Toen er een nieuwe economische toekomstvisie (Economisch Perspectief 2030) 
moest worden ontwikkeld, wilde Selma als projectmanager wel graag werken met scenario’s. Samen met een 
divers samengesteld team hebben ze zich samen met Jester Strategy een week opgesloten en vier 
toekomstscenario’s ontwikkeld. Het onder tijdsdruk ‘dedicated’ werken bleek een geweldige ervaring voor alle 
betrokkenen. Het leverde scenario’s op die veel inspiratie boden voor het opstellen van de economische 
toekomstvisie. Een van de dingen die Selma de mensen wilde meegeven is dat scenario’s vaak als een project 
worden gezien, met een begin en een eind, maar eigenlijk is het een continu proces. Het ervoor zorgen dat 
mensen het er voortdurend over hebben en als toetsingskader voor beleid gebruiken is een uitdaging. Het 
helpt om mensen er concreet mee aan de slag te laten gaan in plaats van ze alleen maar te laten toehoren. 
Beelden kunnen, mits goed gekozen, ook meer impact hebben dan woorden; met goede beelden beklijven 
scenario’s veel beter.  
 
Na de drie praktijkdeskundigen, werd verder over scenarioplanning gediscussieerd in diverse deelgroepen. Dit 
gebeurde aan de hand van stellingen zoals ‘Scenario’s moeten worden gebruikt om de MRA agenda adaptief te 
maken’, ‘Scenarioplanning zonder monitoring is zinloos’ of ‘Scenario’s geven bestuurders onvoldoende richting 
keuzes te maken’. Diverse praktijkdeskundigen en geïnteresseerden discussieerden over deze stellingen en 
hun eigen ervaringen. Vragen kwamen voorbij zoals ‘hoe houd je je assenkruis actueel’ of ‘zijn scenario’s 
wellicht niet beter geschikt om bestaand beleid te stresstesten dan nieuw beleid te formuleren’. In de plenaire 
discussie die nog kort plaatsvond, waren een aantal rode lijnen te ontdekken. Scenario’s worden gezien als een 
goed middel om je continu uit evenwicht te houden, om breder naar de toekomst te kijken en daar adaptief 
beleid op te maken. Het proces is vaak net zo belangrijk als de inhoud van scenario’s. Het meenemen van 
stakeholders werd als cruciaal gezien in scenariotrajecten. Zowel intern als extern kan het soms even duren 
voordat iedereen aangehaakt is. Informatie versimpelen en verbeelden blijkt hier vaak een belangrijke bijdrage 
in te kunnen leveren. Tijdens de discussie kwam naar voren dat er veel expertise in de zaal aanwezig is en dat 
het richting de toekomst zeker van toegevoegde waarde kan zijn om een soort ‘community of practice’ te 
vormen. Zo krijgt men een beter beeld wie waar scenario’s voor heeft toegepast en wat van hen te leren is.  
 
Tijdens de borrel na afloop werd hierover nog de nodige ervaringen en informatie onderling gedeeld.  
 
Handige links 
Klik hier om de scenario’s te bekijken 
Klik hier om interactief met de scenariomethode en MRA scenario’s kennis te maken 
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