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Een eerste kennismaking met scenarioplanning in Lelystad 

 

Inleiding 

De wereld waarin Lelystad de komende jaren moet opereren is bijzonder 

onzeker. Zal de economie weer aantrekken, of blijft het de komende jaren 

doormodderen? Hoe zullen de zorg- en vergrijzingskosten zich ontwikkelen, 

vooral in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein? Hoe zal de 

woningmarkt zich ontwikkelen? Hoe zal de zelfredzaamheid van onze inwoners 

zich ontwikkelen? Wat voor impact zal technologie op ons leven, de 

maatschappij en de werkgelegenheid voor onze inwoners hebben? Hoe zal de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA) zich gaan ontwikkelen en wat voor rol 

kunnen wij daarin spelen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van externe 

onzekerheden die van grote invloed kunnen zijn op de gemeente Lelystad. Hoe 

de wereld waarin onze gemeente in de toekomst zal acteren er precies uit zal 

zien, weet niemand. De wereld om ons heen verandert snel en de uitdagingen 

lijken er in ieder geval niet minder op te worden. Wat dit betekent voor het 

huidige beleid en wat nou precies toekomstvast beleid is, is een vraag die velen 

bezig houdt.  

 

Ambtelijk is onlangs kennis gemaakt met ‘scenarioplanning’ door middel van 

een aantal workshops die zijn verzorgd door Jester Strategy. De deelnemers zijn 

enthousiast over de mogelijkheden die deze strategische methode biedt. Het 

biedt veel ruimte en perspectief om uitdagingen, maar ook kansen die de 

toekomst voor Lelystad zou kunnen brengen, met elkaar te verkennen en 

daarover het gesprek aan te gaan. Met dit in het achterhoofd kan het zinvol zijn 

een traject te starten met als doel het opstellen van brede toekomstscenario’s 

voor Lelystad. Hierbij willen we de raad nauw betrekken. Echter, zo’n traject is 

niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid. Scenarioplanning is namelijk 

uitermate geschikt om met diverse partijen uit de gemeente en regio 

gezamenlijk na te denken over wat er op Lelystad afkomt en samen met deze 

partijen een gedeeld toekomstkader te ontwikkelen. Door middel van 

bijeenkomsten en interviews willen wij de diverse belanghebbenden binnen en 

buiten de gemeente bij het traject betrekken. Zo kunnen we een brede dialoog 

voeren over hoe de toekomst van Lelystad er uit kan gaan zien en wat de 

gemeente, maar ook de diverse belanghebbenden kunnen doen om ervoor te 

zorgen dat Lelystad sterk blijft in de toekomst. Gezamenlijk scenario’s 

ontwikkelen heeft in diverse gemeenten ervoor gezorgd dat de samenwerking 

tussen de gemeente en haar belanghebbenden is versterkt. 

 

In deze notitie lichten wij graag toe wat scenario’s zijn en hoe de gemeente 

Lelystad er haar voordeel mee kan doen. Wij gaan kort in op de theorie achter 

scenarioplanning, enkele voorbeelden van andere gemeenten en voorlopige 

beelden van hoe zoiets in Lelystad eruit zou kunnen zien.  
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Wat zijn scenario’s? 

Klinkt allemaal interessant, zult u wellicht denken, maar wat zijn scenario’s nou 

precies? Scenarioplanning is een methode die onzekerheden als uitgangspunt 

neemt. Onzekerheden uit de externe omgeving, waar je als gemeente weinig 

tot geen invloed op kunt uitoefenen, maar die wel bepalend kunnen zijn voor 

hoe de omgeving en de samenleving zich zal ontwikkelen en waar je dus ook als 

gemeente uiteindelijk mee te maken krijgt. Zaken zoals (macro)economische 

ontwikkelingen, nieuwe technologieën en diverse maatschappelijke 

veranderingen overkomen ons simpelweg, maar uiteindelijk zal ook de 

gemeente Lelystad hier iets ‘mee moeten.’ Scenario’s nemen dergelijke 

onzekere ontwikkelingen als startpunt. Scenario’s vormen geen prognoses of 

voorspellingen, maar kunnen worden getypeerd als ‘voorstellingen’. Het zijn 

verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst. 

Scenario’s schetsen hiermee een (economische en maatschappelijke) context 

waar de gemeente Lelystad zich op voor kan bereiden. Scenario’s maken met 

andere woorden onzekerheden in de omgeving expliciet en bieden hiermee een 

bijdrage aan het overzichtelijk maken van de complexe realiteit.  

 

Een set aan plausibele (voorstelbare), consistente (beargumenteerd en logisch 

opgebouwde), maar vooral ook prikkelende scenario’s stelt beleids- en 

besluitvormers in staat om gestructureerd, maar ook out of the box, na te 

denken over mogelijke toekomstbeelden. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren 

als de economie niet aantrekt en tegelijkertijd de zelfredzaamheid van veel van 

onze inwoners tegenvalt? Wat is dan de rol van de gemeente? Wat zijn dan 

perspectieven om te handelen? Misschien op het eerste oog niet het meest 

wenselijke scenario om over na te denken. Maar met scenarioplanning kijk je 

ook naar de tegenovergestelde situatie: waar het economisch weer goed gaat 

en de Lelystedeling bijzonder zelfredzaam is. Ongetwijfeld een heel ander beeld 

(maar is deze wel zo positief?). Het ene scenario zult u wellicht wenselijker 

achten dan het andere. De crux is echter dat alle scenario’s kunnen optreden. 

Een goede set van scenario’s heeft uiteindelijk ten doel mensen te stimuleren 

om wensbeelden ter discussie te stellen en oude patronen te doorbreken. Dit 

kan soms  confronterend zijn, maar bovenal biedt het veel inspiratie en nieuwe 

inzichten. 

 

Klik op de link http://www.youtube.com/watch?v=yvjvxSyeP8k (zie bronnen) 

om te horen wat de ervaringen zijn van de Amsterdam Economic Board en hun 

scenariotraject voor de Metropool Regio Amersterdam. 

 

 

 

 
  

“De instrumenten van businessmodelanalyse en 
scenarioplanning zijn uitermate relevant voor alle steden, 
groot en klein”- Marja Zonnevylle – Site Manager, Shell 
Technology Centre, lid Amsterdam Economic Board 

Praktijkvoorbeeld: vier toekomstscenario’s voor 
2030, gemeente Rotterdam  

http://www.youtube.com/watch?v=yvjvxSyeP8k


 
 
 

 
 
 

3 

3 

 

Wat zijn scenario’s niet? 

Net zoals het belangrijk is om stil te staan bij wat scenario’s wel zijn, is het 

belangrijk om aan te geven wat ze niet zijn. Het zijn geen voorspellingen. Ook 

zijn het geen variantenstudies (vaak de varianten ‘goed’, ‘beter’, ‘best’ of 

‘slecht’, ‘gemiddeld’, ‘goed’). Scenario’s zijn ook geen toekomstvisie. Veel 

gemeenten in Nederland kiezen of hebben in het verleden voor zo’n visie 

gekozen. Vaak zijn dit wens- of droombeelden van de toekomst. De 

werkelijkheid conformeert zich helaas niet aan die wensen. Vaak werd beleid 

juist op basis van zo’n wensbeeld opgesteld om er vervolgens achter te komen 

dat het allemaal niet zo gunstig uitpakte. Een voorbeeld hiervan zijn de vele 

gemeenten die momenteel in financieel zwaar weer zitten in verband met 

grondexploitaties. De visie was er altijd een van oneindige groei. De 

werkelijkheid viel echter tegen. Veel ‘experts’ zagen dit niet aankomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario’s bieden een ander perspectief. Aangezien ze uitgaan van 

onzekerheid, belichten ze nooit één toekomstige mogelijkheid. Wanneer een 

scenario van economische groei wordt ontwikkeld, wordt er ook een scenario 

van economische stagnatie ontwikkeld en vice versa. Scenario’s proberen 

hiermee de verschillende ‘hoeken van het speelveld’ te onderzoeken waarin 

Lelystad zou kunnen acteren. Door juist met zoveel mogelijk stakeholders deze 

hoeken te ontwikkelen, voorkom je eenzijdige voorspellingen of prognoses 

zoals hiernaast weergegeven.  

Hoewel scenario’s geen toekomstvisie zijn, zijn ze wel uitermate geschikt als 

startpunt om na te denken over robuust toekomstbeleid voor Lelystad. 

Scenario’s bieden namelijk een gefundeerd en gezamenlijk kader voor een 

gesprek over de toekomst. Niet alleen binnen het bestuur van en de organisatie 

van de gemeente, maar ook tussen de gemeente en haar belanghebbenden. Ze 

inspireren en leiden tot nieuwe ideeën. Tegelijk bieden ze een toetsingskader 

voor beleid.  

 

Klik op de link 

http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/585/scenarios-2025  (zie 

bronnen) voor voorbeelden van scenario’s zoals die zijn opgesteld voor de 

Metropool Regio Amsterdam. 

 

 

 

 
  

Praktijkvoorbeeld: vier toekomstscenario’s voor 
2023, gemeente Bunnik  

ONDER EMBARGO 

Er is geen enkele reden voor een individu om thuis een computer te 
hebben” – Ken Olsan, directeur Digital Equipment Company, 1977 

“Een sterke recessie, zoals die van 1920-1921, be- hoort niet tot de 
mogelijkheden” – The Harvard Economic Society, 16 november 
1929 

“We houden niet van hun sound. Gitaarbandjes zijn passé.” – 
directielid van Decca Recording Co. toen hij in 1962 The Beatles 
afwees 

 Ook experts zitten er soms volledig naast met prognoses. 
 
 

http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/585/scenarios-2025
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Hoe komen scenario’s tot stand? 

Scenario’s komen tot stand door goed te kijken naar welke ontwikkelingen in de 

externe omgeving (zowel macro-omgeving als de directe omgeving) de meeste 

verandering teweeg kunnen brengen. Op basis van een aantal analyses worden 

twee kernonzekerheden vastgesteld. Deze onzekerheden hebben grote impact 

op Lelystad, terwijl hun verloop erg onvoorspelbaar is. Door eerst per 

kernonzekerheid twee extreme en tegengestelde uitkomsten te definiëren (bijv. 

hoog versus laag, sterk versus zwak) en vervolgens de kernonzekerheden te 

combineren in een assenkruis (2x2), wordt de basis voor een scenarioset gelegd. 

Elke combinatie van extreme uitkomsten (4 in totaal) vormt het uitgangspunt 

van een scenario. In totaal worden 4 toekomstbeelden beschreven. Er wordt 

een verhaal opgesteld en de scenario’s worden gevisualiseerd met tijdlijnen, 

krantenkoppen, en dergelijke. De scenario’s vormen extreme –gestileerde– 

verhalen, maar zijn allen denkbaar. De kans is groot dat uiteindelijk geen van de 

scenario’s compleet bewaarheid wordt, de werkelijkheid zal altijd net iets 

anders zijn. Wel zal deze elementen van de opgestelde scenario’s bevatten en 

meer lijken op het ene dan het andere scenario. Hoe precies, is nu nog niet te 

zeggen. 

 

Als we in Lelystad aan de 

slag gaan met het opstellen 

van scenario’s, willen we 

naast de raad, ook andere 

partijen van binnen en 

buiten de gemeente erbij 

betrekken. Dit zullen we dan 

doen door het organiseren 

van interviews, bijeenkomsten/workshops of klankbordgroepen. Hoe dit precies 

zal gaan plaatsvinden, moet nog worden vormgegeven. Vanuit de ambtelijke 

workshops zijn dit enkele partijen waarvan het voor de hand ligt dat zij op een of 

andere manier betrokken worden bij de scenario’s: 

 

Intern 

Gemeenteraad Organisatie 

College van burgemeester en wethouders  

Extern 

Onderwijsinstellingen Provincie 

Zorginstellingen Rijksoverheid 

Woningbouwcorporaties Politie 

Bedrijven Schiphol  

Vastgoedontwikkelaars en grondeigenaren Inwoners 

Financiële partijen (banken, bijv.) Maatschappelijk middenveld 

(culturele, sport- en andere 

organisaties) 

 

Ervaringen in andere gemeenten is dat de scenario’s een stuk rijker en 

completer worden door zo breed mogelijk de expertise van buiten de gemeente 

erbij te betrekken. Bovendien denken de belanghebbenden graag creatief en 

constructief mee met de gemeente door hun betrokkenheid in zo’n project en 

versterkt het uiteindelijk de samenwerking. Samen werken aan scenario’s zorgt 

voor een gezamenlijk referentiekader. Vandaar uit kun je ook veel sneller 

komen tot oplossingen voor gedeelde uitdagingen en kun je gezamenlijk 

inzetten op gedeelde kansen. Graag willen wij met zoveel mogelijk partijen het 

gesprek over de toekomst van Lelystad aan gaan. 
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Wat kun je met scenario’s? 

Wanneer scenario’s zijn opgesteld kunnen deze gebruikt worden om 

handelingsperspectieven uit te werken voor verschillende beleidsdomeinen. 

Handelingsperspectieven zijn denkrichtingen, ideeën, mogelijke acties, die 

ervoor zorgen dat Lelystad de uitdagingen van een scenario het hoofd kan 

bieden, maar ook de mogelijke kansen kan verzilveren. Dit kan bijvoorbeeld 

door op een nieuwe manier naar bepaalde taken te kijken, naar welke partners 

op bepaalde gebieden een bijdrage kunnen leveren of wat voor organisatievorm 

het best bij de uitdagingen en kansen in een bepaald scenario passen. 

Handelingsperspectieven worden eerst voor individuele scenario’s opgesteld. 

Vervolgens worden die verschillende handelingsperspectieven verzameld en 

getoetst op toepasselijkheid in andere scenario’s. Deze exercitie maakt duidelijk 

welke opties het goed doen in elk scenario (de ‘robuuste’ opties) en welke 

minder goed gedijen in elk scenario.  

 

Voorbeeld 1: Twee middelgrote gemeenten hebben onlangs scenariostudies 

laten uitvoeren. Deze toekomstverkenningen hadden tot doel om een 

gefundeerde discussie te starten over gerichte bezuinigen en om inbreng te 

vormen voor het programma van een nieuw te vormen college na de 

gemeenteraadsverkiezingen. Beide gemeenten wilden namelijk scenario’s 

inzetten om zo toekomstvast mogelijk te gaan bezuinigen. Dat betekent dat je 

terughoudend moet zijn met bezuinigingen die de sterke eigenschappen van de 

gemeente in de toekomst in gevaar zouden kunnen brengen. Sterker nog, 

misschien moet je daar juist meer op investeren. Het is beter om te bezuinigen 

op zaken die weinig toekomstige toegevoegde waarde voor de gemeente gaan 

bieden.   

 

Voorbeeld 2: ook een kleinere gemeente heeft onlangs een scenariostudie 

gedaan met veelal dezelfde doelstellingen, maar ook in relatie tot een 

strategische organisatievisie die uitgewerkt kan worden vanuit de scenario’s. 

Daarnaast hebben deze trajecten de eerder genoemde gemeenten geprikkeld 

om goed te kijken naar hun huidige samenwerkingspartners en naar waar de 

samenwerking op gezocht moet worden richting de toekomst (en met wie). 

 

Naast het genereren van handelingsperspectieven kunnen scenario’s ook 

worden ingezet als toetssteen voor huidig of toekomstig beleid of projecten. 

Hoe pakt een bepaald beleidsvoornemen uit in de diverse scenario’s is dan de 

vraag. Door te toetsen (‘windtunnelen’) op de scenario’s kan men beredeneren 

hoe het beleid uitpakt in de diverse mogelijke toekomsten en wat de risico’s en 

opbrengsten daarvan zijn. Dit maakt het mogelijk om er weloverwogen over te 

besluiten.  

 

Voorbeeld 3: een gemeente in de MRA heeft bijvoorbeeld onlangs de MRA 

scenario’s gebruikt om een ruimtelijk investeringsprogramma te ‘windtunnelen’. 

Aangezien ruimtelijke investeringen fors zijn en lang mee moeten gaan, wilde 

deze gemeente weten welke van de projecten ‘overeind’ bleven in zoveel 

mogelijk scenario’s. Dit zijn dan de voor de hand liggende projecten om in te 

investeren. Projecten die het maar in 1 of 2 scenario’s goed doen, zijn een stuk 

risicovoller om in te investeren.  

 
  

Windtunnel 
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Scenario’s blijf je gebruiken 

Scenario’s vormen dus een goed beeld van de ‘hoeken van het speelveld’, een 

aantal situaties waar de gemeente Lelystad in extreme omstandigheden mee te 

maken kan krijgen in de toekomst. Scenario’s zijn daarmee een krachtig kader 

om beleid te genereren en op robuustheid te toetsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik wordt echter krachtiger wanneer de scenario’s niet eenmalig 

worden gebruikt, maar worden ingezet als een monitor om te bepalen in welke 

richting de externe omgeving zich beweegt. Wanneer je patronen herkent, kun 

je namelijk tijdig bijsturen. De scenario’s zijn bij aanvang ongeveer even 

waarschijnlijk, maar na verloop van tijd zal de een in waarschijnlijkheid 

toenemen en de ander af. Wat op een gegeven moment onzeker is, kan door 

verloop van de tijd dus minder onzeker worden. Dat betekent dat bepaalde 

scenario’s op een gegeven moment relevanter zullen worden. Doordat er al 

handelingsperspectieven zijn opgesteld, ligt er dan in feite een blauwdruk klaar, 

de grote lijnen, om snel te kunnen schakelen en op het juiste moment. Op die 

manier kan Lelystad zaken tijdig in gang zetten om bij te sturen. ‘Strategic 

Control’ noemen wij dit. In feite is dit een externe aanvulling op de reguliere 

(interne) planning & control cyclus. Je vraagt je dan niet alleen maar af of 

Lelystad de ‘dingen goed doet’, maar ook, gezien de externe ontwikkelingen, of 

Lelystad de ‘goede dingen’ doet.  

 

Om de scenario’s ‘dynamisch’ in te zetten, kan Lelystad een early warning 

systeem ontwikkelen, waarin periodiek de waarschijnlijkheid van alle scenario’s 

wordt gemeten aan de hand van geselecteerde veranderindicatoren.  Ook dit is 

iets waar de diverse belanghebbenden van Lelystad een rol in kunnen spelen. 

Wellicht zien zij bepaalde ontwikkeling die ook voor de gemeente van belang 

kunnen zijn en vice versa. 

 

Kortom, met scenario’s kan de gemeente Lelystad zich veerkrachtig samen met 

haar belanghebbenden voorbereiden op een ongewisse toekomst en daarop 

blijven bijsturen. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Liggen we nog op koers of moeten we bijsturen? 
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Scenarioplanning en Lelystad: eerste ideeën 

Graag willen wij  samen met de raad de methode van scenarioplanning inzetten 

om gezamenlijk met belanghebbenden na te denken over de toekomst van 

Lelystad.  Hiervoor willen we het City Strategy model inzetten: 

 

 

www.citystrategy.nl 

 

De eerste stap van zo’n traject is een zogenaamde business model analyse. 

Alhoewel het op het eerste gehoor raar klinkt om zo’n hulpmiddel dat zijn 

oorsprong kent in het bedrijfsleven in te zetten voor een gemeente, kan het 

belangrijke informatie en aandachtspunten voor een scenariotraject opleveren. 

Het is namelijk een voor steden en regio’s aangepast model dat een drietal 

elementen in kaart brengt. Hiermee kan als het ware het ‘DNA’ van de 

gemeente mee worden uitgebeeld. Ten eerst kijkt het naar de waardepropositie 

van Lelystad. Dit is wat Lelystad onderscheidend maakt. Waarom willen 

mensen graag wonen in Lelystad, bijv.? En waarom willen bedrijven zich hier  

 

 

 

 

 

 

vestigen? Ten tweede kijkt het naar de belangrijke economische clusters die zich 

bevinden in Lelystad. Wat zijn het voor soort bedrijven die zich in Lelystad 

hebben gevestigd? Wat zijn de belangrijkste sectoren die sterk in Lelystad zijn 

vertegenwoordigd? Zij zorgen uiteindelijk voor werkgelegenheid binnen de 

gemeente en voor veel van haar inwoners. Tenslotte levert het model inzichten 

op over de randvoorwaarden die de waardepropositie en economische clusters 

‘voeden’. Voorbeelden hiervan zijn zaken zoals (kennis) infrastructuur, 

arbeidsmarkt, leefbaarheid, etc. Dit zijn als het ware de ‘knoppen’ waaraan 

Lelystad kan draaien om de waardepropositie en economische clusters te 

versterken. Bepaalde sectoren hebben namelijk behoefte aan specifieke 

randvoorwaarden. Een gemeente waarvoor de logistieke sector heel belangrijk 

is, kan het zich bijvoorbeeld niet veroorloven om een slechte infrastructuur te 

hebben. Door middel van zo’n analyse wordt duidelijk wat de sterke en zwakke 

punten van Lelystad zijn. Die onderwerpen kunnen dan extra aandacht krijgen 

in de uitwerking van de scenario’s. 

 

Zo’n analyse levert belangrijke informatie op voor het bepalen van de scope, 

oftewel de afbakening van het onderzoek. De scope bepaalt wat de strategische 

vragen zijn waar de scenario’s inzichten op moeten verschaffen, hoever vooruit 

in de tijd de scenario’s moeten reiken (de tijdshorizon) en ook welke 

stakeholders (belanghebbenden) erbij betrokken moeten worden. Ambtelijk 

hebben we onlangs hiermee geoefend. Nu volgen enkele eerste beelden en 

ideeën bij strategische vragen, tijdshorizon en stakeholders. Bij de start van een 

scenariotraject kunnen deze beelden belangrijke input vormen, maar dient wel 

een verdere prioritering plaatst te vinden van de strategische vragen. Hoe 
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Amsterdam, het opstellen van brede scenario’s voor 

de gemeente Bunnik, Pijnacker-Nootdorp en 

Zoetermeer en het toepassen van scenarioplanning 

op specifieke ruimtelijke projecten voor de gemeente 

Haarlem. Buiten de gemeentelijke sfeer zet Jester 

Strategy momenteel scenarioplanning in voor 

organisaties als Hogeschool Windesheim, 

FrieslandCampina, ASML, Louwman & Parqui, 

Chevron, Zelfstandige Klinieken Nederland en RAI 

Vereniging. De visie van Jester Strategy op de inzet 

van scenarioplanning voor stedelijke 

strategievorming is vastgelegd in het boek City 

Strategy (2012) dat is geschreven door Michiel de 

Vries (Jester Strategy) en Ingrid van Hanswijk Pennink. In deze visie is scenarioanalyse een 

krachtig instrument om zicht te krijgen op de impact van externe ontwikkelingen, maar wordt 

het nog krachtiger wanneer het aan de basis ligt van een externe leercyclus waarin je 

monitort op de ontwikkeling van scenario’s waardoor je tussentijds kunt bijsturen.  

 

Jester Strategy ondersteunt de gemeente Lelystad graag door tweemaal een  

workshop/training scenarioplanning te verzorgen en een plan van aanpak op te stellen ten 

behoeve van het overdrachtsdocument. Hieronder wordt een toelichting gegeven op beide 

onderdelen. 

 

A. Workshop/training scenarioplanning 

De workshop/training scenarioplanning beslaat een dag en heeft ten doel scenarioplanning 

te introduceren, te oefenen met de verschillende onderdelen van de methode en op 

hoofdlijnen de scope te bepalen voor een eigen scenarioanalyse. Tijdens de interactieve 

training worden de stappen van het ‘City Strategy’ model gevolgd en wordt er per onderdeel 

geoefend door de materie toe te passen op de gemeente Lelystad.  

 

Duidelijk zal worden dat elke scenario-exercitie start met het scherp stellen van de 

onderzoeksvragen. In deze zogenaamde scopingfase worden beslissingen genomen over 

de geografische inperkingen, de diepgang van de analyse en het tijdsframe. De strategische 

vragen die in de scopingfase worden geformuleerd, vormen tijdens het scenariotraject de 

referentiepunten. Een analyse van het business model van de stad kan behulpzaam zijn bij 

het formuleren van fundamentele strategische vragen over de toekomst. De strategische 

vragen die in deze fase worden geformuleerd, zullen worden verzameld en onderdeel 

worden van het plan van aanpak scenarioplanning. 

 

Het onderzoek naar externe invloeden vormt stap 2 van het ‘City Strategy’ model. In dit 

stadium wordt onderzoek verricht naar relevante ontwikkelingen in de macro-omgeving en in 

de directe omgeving van de gemeente. Trends worden ondergebracht in PESTED-

dimensies, ofwel Politieke, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en 

Demografische gebieden. De trends die naar voren komen in het trendonderzoek worden 

verder geanalyseerd, waarbij van iedere trend de impact en onzekerheid wordt bepaald. Om 

de impact van trends op het trendcomplex te berekenen wordt de onderlinge samenhang 

gekwantificeerd in een zogenaamde cross-impact analyse. De trends met zowel veel 

onzekerheid als veel impact op het trendcomplex, vormen kernonzekerheden of drivers en 

“Het werken met het city strategy model heeft de 
samenwerking in de Rotterdamse triple helix versterkt”- 
Ahmed Aboutaleb – Burgemeester Rotterdam 

http://www.citystrategy.nl/
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scherper de scope namelijk wordt gesteld, hoe concreter de uiteindelijke 

scenario’s eruit kunnen zien. 

 

Voorbeelden strategische vragen: 

• Hoe ontwikkelt de economie zich en wat betekent dat voor Lelystad? 

o Hoe ontwikkelt de concurrentiepositie van Nederland zich? 

o Komt er weer forse groei of zal deze beperkt blijven? 

o En wat zou dat betekenen voor de werkgelegenheid en 

woningmarkt? 

o Wat zijn de middelen die ons, onze burgers en onze 

maatschappelijke partners ter beschikking hebben? 

• Wat is onze positie t.o.v. /in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en 

t.o.v. de regio Zwolle?  

o Hoe ontwikkelt de economie van de MRA zich? 

o Gaat  Lelystad mee profiteren van ontwikkelingen in de MRA en 

daar een stevige positie in innemen? Bijvoorbeeld in relatie tot het 

vliegveld en Flevokust. 

• Worden we een woon- of werkgemeente? 

o Moeten we inzetten op een sterk leefklimaat of juist een sterk 

bedrijfsklimaat? 

o Wie zijn dan onze doelgroepen? En wat voor voorzieningen horen 

daarbij? 

o Hoe ontwikkelen steden om ons heen –zoals Zwolle en Almere- 

zich? 

o Hoe ontwikkelt de woningmarkt in Amsterdam zich? 

o Hoe ontwikkelt de ruimtevraag zich? 

o Hoe delen mensen straks hun tijd in? 

o Hoe ontwikkelt mobiliteit zich? 

• Hoe zal de bevolking zich ontwikkelen? 

o Zal er een flinke groei kunnen plaatsvinden of moeten we rekening 

houden met krimp? 

o Lukt het ons om ook hoger opgeleiden te binden of aan te trekken 

of zal er een ‘brain drain’  plaatsvinden? 

o Waar komen onze inwoners vandaan? 

o Hoe lopen migratiestromen straks? 

• Wat is de impact van technologische ontwikkelingen, met name ook op 

de arbeidsmarkt? 

o Gaat technologie veel banen van onze Lelystedelingen vervangen? 

o Hoe gaat technologie onze maatschappij en relaties daarbinnen 

veranderen? Zal het mensen bij elkaar brengen of zal het 

onderlinge contact erdoor verminderen? 

• Hoe aantrekkelijk en leefbaar is Lelystad in de toekomst? 

o Voor wie moeten we aantrekkelijk zijn en wat gaat dat inhouden? 

o Hebben we de middelen om ervoor te zorgen dat we hier op 

kunnen investeren? Wie kunnen naast de gemeente hier nog 

verder een rol in spelen? 

• Hoe zelfredzaam is de Lelystadse samenleving in de toekomt? 

o Lukt het onze inwoners om zichzelf te redden en zelf zaken te 

regelen? 

o Of zullen onze inwoners nog veel een beroep doen op de 

overheid/de gemeente? 

o Hoe ontwikkelt de maatschappelijke participatiegraad zich? 

• Is Lelystad een duurzame stad in de toekomst? 

o Hoe ontwikkelt het klimaat zich? 

o Liggen op dit gebied economische mogelijkheden voor Lelystad? 

o Wat voor rol zou de overheid hier in moeten spelen? 

o Hoe voorzien wij straks in onze energiebehoefte? 

• Wat is de rol van de overheid, en met name die van de gemeente, in de 

toekomst? 

o Wat worden onze taken en mogen we daar zelf nog beleid op gaan 

bepalen? 

o Wat voor organisatie en competenties horen daarbij? 
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o Hoe ontwikkelen de gemeentelijke financiën zich? 

• Hoe ziet het ‘sociale vangnet’ eruit in de toekomst? 

o Hebben we nog een rol op dat gebied?  

o Worden we een ‘uitvoeringsloket’ van het Rijk of hebben we nog 

ruimte voor eigen beleid? 

• Wat is in de toekomst onze positie als provincie hoofdstad (is die er 

nog)? 

o Zullen belangrijke instellingen en de daaraan gekoppelde 

werkgelegenheid nog aanwezig zijn? 

o Wat betekent dat voor onze positie in de regio? 

• Hoe ziet de middenstand eruit en wat wordt de rol van het centrum? 

o Zal online shoppen het winkelen in het centrum overbodig maken?  

o En zo ja, wat voor functie heeft het centrum dan? 

 

Tijdshorizon 

Voor de komende paar jaar is de toekomst nog redelijk duidelijk, maar als we 

meer dan 5 jaar vooruit willen kijken, worden zaken al snel stukken onzekerder. 

Wanneer de definitieve strategische vragen zijn gekozen, kan worden 

nagedacht over een relevante tijdshorizon om de vragen te beantwoorden. 

Gelet op de strategische vragen die in de workshops zijn geïnventariseerd ligt 

een  tijdshorizon van zo’n 10 tot (maximaal) 15 jaar het meest voor de hand. 

Verder de toekomst in kijken dan dat, biedt te weinig houvast om tot relevante 

en concrete scenario’s te komen waarmee de strategische vragen kunnen 

worden verkend. Bij een langere tijdshorizon worden de scenario’s ook eerder te 

abstract en zweverig. 

 

Stakeholders 

Een scenariotraject leent zich bij uitstek om samen met zoveel mogelijk 

relevante belanghebbenden uit te voeren. Dit kunnen beleids- en 

besluitvormers zijn (de interne stakeholders), maar ook partijen waarmee de 

gemeente samenwerkt, partijen die grote invloed kunnen uitoefenen op de 

verscheidene strategische vragen en partijen die de gemeente met haar 

dienstverlening moet bedienen (externe stakeholders).  

 

Intern 

Gemeenteraad Organisatie 

College van burgemeester en wethouders  

Extern 

Onderwijsinstellingen Provincie 

Zorginstellingen Rijksoverheid 

Woningbouwcorporaties Politie 

Bedrijven Schiphol  

Vastgoedontwikkelaars en grondeigenaren Inwoners 

Financiële partijen (banken, bijv.) Maatschappelijk middenveld 

(culturele, sport- en andere 

organisaties) 

 

 

 

Proces 

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie een beter beeld hebt van wat 

scenario’s zijn en waarvoor ze ingezet kunnen worden. Hopelijk herkent u ook 

veel van de eerder genoemde onzekerheden en daaraan gerelateerde 

vraagstukken. Scenario’s bieden Lelystad een geschikt fundament om op al die 

uitdagingen een antwoord te vinden. Antwoorden die niet alleen vanuit de 

gemeente moeten komen, maar ook vanuit de verscheidene belanghebbenden 

van Lelystad. Met behulp van gedeelde scenario’s kan een gezamenlijke koers 

naar een mooie toekomst voor de stad en haar inwoners worden uitgezet en 

worden handvaten geboden om snel de zeilen bij te zetten als de wind blijkt te 

gaan draaien.  

 

 


