
TOEKOMSTONDERZOEK IN VLAAMSE STEDEN 
 
Toekomstonderzoek – in het bijzonder de ontwikkeling van exploratieve scenario’s – wordt steeds 
populairder. Ook stadsbesturen in Vlaanderen kunnen ermee aan de slag. Welke evoluties komen op de 
Vlaamse centrumsteden af? Wat is hun impact? Hoe kan de stad er binnen 20 à 30 jaar uitzien? Deze 
toekomst is amper voorspelbaar, wel voorstelbaar. Al te dikwijls wordt bij het ontwikkelen van 
toekomstscenario’s echter gedacht in termen van voorspelbaarheid en inschatting eerder dan 
voorstelbaarheid en verbeelding. Dit creëert al snel de verwachting dat toekomstonderzoek moet leiden 
tot betrouwbare kennis over de toekomst waarop dan eenduidige beslissingen kunnen worden 
gebaseerd. Een toekomstverkenning moet echter in hoofdzaak worden gezien als een traject dat 
enerzijds gaandeweg leren stimuleert en anderzijds betrokken actoren meer alert maakt voor mogelijke 
toekomstige dynamieken binnen de complexe omgeving. Zo is het de bedoeling om actoren die bij een 
toekomstverkenning worden betrokken – ook wel ‘scenariobouwers’ genoemd – aan te zetten  tot ‘out 
of the box’-denken, het durven omgaan met onzekerheden en complexiteit, het verruimen van gangbare 
beleidskaders, het samen en ontkokerd verkennen van alternatieve lange termijnontwikkelingen en ook 
wel het koppelen van een korte termijnaanpak aan lange termijndoelen. Naast het versterken van de 
netwerking en de groepscohesie, sluit het procesmatig doel dus sterk aan bij het stimuleren van ‘lerende 
organisaties’. We kunnen tevens verwachten dat een degelijke voorbereiding op wat de toekomst kan 
brengen aanleiding geeft tot minder fragmentatie en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Dit 
wordt vaak het inhoudelijke doel van scenario-oefeningen genoemd.  
 
Het artikel ‘Toekomsten voorstellen. Over exploratieve scenario’s voor Vlaamse steden en gemeenten’, 
gepubliceerd in Burger, Bestuur & Beleid, kadert binnen het B-project ‘Toekomstonderzoek in Vlaamse 
steden: exploratieve scenario’s rond multiculturaliteit (case Mechelen) en economie (case Antwerpen) 
(2009-2011)’. De auteurs geven in deze bijdrage vooreerst een algemene toelichting bij het 
‘scenarioveld’ en bij toekomstonderzoek. Er zijn immers verschillende soorten scenario’s met elk min of 
meer eigen doelen en kenmerken. Nadien schetsen ze de methodologie die doorgaans wordt gebruikt bij 
het ontwikkelen van exploratieve scenario’s. Vervolgens leggen de auteurs enkele spanningen bloot 
waarmee ‘scenariobouwers’ in dergelijke oefeningen vaak worden geconfronteerd (inzake normativiteit, 
draagvlakcreatie, beleidsrelevantie, intersubjectiviteit, etc.), waardoor ook wordt ingegaan op discussies 
over soorten wetenschap en soorten kennis. Niet alleen wordt zo duidelijk dat scenario-onderzoek niet 
de heilige graal is waarvoor het soms wordt verkocht; het legt meteen ook een aantal afwegingen voor 
die maar best vooraf kunnen worden gemaakt om het effectieve potentieel – dat er wel degelijk is – 
optimaal te benutten.  
 
Dit artikel laat toe de twee case studies die binnen dit B-project worden uitgewerkt te positioneren. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het eindrapport van de eerste case, namelijk een 
toekomstonderzoek in Mechelen. In de loop van 2010 hebben Mechelse scenariobouwers immers acht 
mogelijke toekomsten uitgewerkt met betrekking tot de multiculturaliteit van hun stad in 2035. De 
tweede case heeft betrekking op de toekomstige economische situatie in de stad Antwerpen. Tijdens de 
eerste helft van 2011 buigen tientallen Antwerpse scenariobouwers zich over de vraag ‘Hoe kan (de 
economie van) onze stad er binnen 25 jaar uitzien?’  
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