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Food
for thought

Dit document is erop gericht om je te inspireren en kennis rondom

strategie en herstel van de huidige coronacrisis te vergroten. Hier vind je

voorbeelden van acties die steden in Europa en daarbuiten nemen naar

aanleiding van de corona uitbraak. Verschillende domeinen komen aan

bod en bij de selectie van voorbeelden is zo veel mogelijk rekening

gehouden met de relevantie voor Rotterdam. Daarnaast bevat dit

document rubrieken die zijn gekoppeld aan de verschillende fasen van de

crisis. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het proces

richting een meer weerbare en veerkrachtige stad. 

 

 
Op basis van behoefte zal deze kennis-& inspiratie-update de komende weken qua
inhoud en structuur worden ontwikkeld.
 
Voor gerichte verzoeken of suggesties m.b.t. toekomstige updates inzake COVID-19
neem contact op met het team ImpactopRotterdam: impactoprotterdam@rotterdam.nl



Internationale voorbeelden

Vilnius| Wereldreis in eigen hoofdstad

Inwoners van Litouwen kunnen de wereld rondreizen in

hun eigen hoofdstad Vilnius. Doordat op vakantie gaan

naar het buitenland beperkt zal zijn, heeft de gemeente,

tour- en evenement-organisatoren, restaurants, hotels

en artiesten samengewerkt om een exotische ervaring

te creëren. Het project zal naar verwachting bedrijven

helpen die door corona toeristen hebben verloren. Het

programma start met een "reis" naar Italië, gevolgd

door India en de Verenigde Staten. Lees hier meer (zet

vertaalfunctie aan)

Berlijn | Corona stoplichtwaarschuwing

Berlijn heeft een nieuw corona-

waarschuwingssysteem geïnstalleerd dat constant drie

indicatoren volgt: 1)de reproductiewaarde van het

virus, 2) het aantal nieuwe infecties en 3) de vraag

naar intensive care in ziekenhuizen. Twee gele lichten

betekent een debat in op stedelijk niveau, twee rode

lichten betekent dat er actie nodig is, bijvoorbeeld om

het verkeer in te dammen. Chek hier meer info

Cardiff | One-way sidewalks for pedestrians

Cardiff lanceert coronaproof wandel- en fietsplan.

De plannen omvatten eenrichtingsverkeer voor

voetgangers, aangewezen wachtrijen voor winkels

en overloopgebieden voor bars en restaurants, om

fysieke afstand mogelijk te maken. Ook worden er

"welkomstpunten" opgezet om uit te leggen hoe

bewegen in de stad zal werken. En gebruiken ze

Pop-up fietspaden om het fietsgebruik te

stimuleren. Check hier het plan 

Nice | Monitort op positieve ontwikkelingen

Bristol | Online Jeugd Hub

De Côte d'Azur University van Nice lanceerde samen

met de stad de "Open Map of the Global Pause", een

project dat positieve verschijnselen verzamelt die zich

sinds het begin van de crisis in de hele wereld hebben

voorgedaan. Open Map heeft al meer dan 355

voorbeelden van over de hele wereld verzameld. Deze

omvatten natuurverschijnselen, innovaties, kunst en

cultuur, solidariteitsinitiatieven, onderzoek en enkele

ongewone gebeurtenissen. De stad is van plan Open

Map in de toekomst als een educatief instrument in te

zetten. Lees hier meer (zet vertaalfunctie aan)

De gemeenteraad van Bristol lanceert

#WeAreBristolKids. Een nieuw online 

platform om kinderen beter te verbinden 

met de stad tijdens de pandemie en daarna. Hiermee

willen zet kinderen op een leuke en informatieve

manier bij elkaar brengen. De interactieve hub bevat

een groeiend aanbod aan inhoud om lezen, koken,

lichaamsbeweging en kunst aan te moedigen,

gebaseerd op de inbreng van kinderen uit de hele stad.

Lees hier meer

https://vilnius.lt/en/2020/05/29/vilnius-will-welcome-vacationers-this-summer-the-capital-will-turn-into-many-different-countries/
https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/
https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/24027.html
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/06/04062020-CP-Open-Map-UCA-DS.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/03/bristol-online-hub-for-youth/


#BetterMusicCities: een campagne om muziek in
te zetten voor een resilient herstel.
 

Net als andere sectoren is de muzieksector geraakt

door de coronacrisis. Volgens SoundDiplomacy is dit

het moment om de rol van muziek en cultuur in

onze steden te transformeren. Naast andere doelen

die momenteel worden gesteld, zoals schonere en

duurzamere steden, moet het ook mogelijk zijn om

muziek een nieuwe plek te geven in onze steden. Dit

handboek geeft een overzicht van de impact van

muziek en cultuur op stedelijke ontwikkeling en

geeft handvatten om muziek in te zetten als

herstelstrategie. Daarnaast worden er negen

strategieën besproken die het ecosysteem van

muziek weerbaarder kan maken voor in de

toekomst. Klik hier voor meer info.
 

 

Uitgelicht

 
"Cultuur als herstelstrategie voor steden"

Dit handboek bespreekt hoe muziek bij kan dragen aan een

voorspoedig herstel, meer weerbaarheid en een sterkere stad.

https://www.sounddiplomacy.com/better-music-cities
https://www.sounddiplomacy.com/better-music-cities
https://www.sounddiplomacy.com/better-music-cities
https://www.sounddiplomacy.com/better-music-cities


Hans Boutellier (1953) is bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht van het

Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Hij is tevens wetenschappelijk

adviseur van het Verwey-Jonker Instituut waar hij van 2003 tot 2019 directeur

was. Boutellier heeft sinds 2004 diverse leerstoelen bekleed op het terrein van

veiligheid en samenleving, meest recent met de leeropdracht Veiligheid &

Veerkracht. 

 

6 weken geleden nam de Burgemeester van Amsterdam F. Halsema het

initiatief voor een Werkgroep Sociale Impact van de coronacrisis. Hans

Boutellier heeft deel uitgemaakt van deze tijdelijke werkgroep waar ze

gezamenlijk hebben toegewerkt aan een indringend advies aan het kabinet.

Lees hier het verslag van de werkgroep van sociale impact van de

coronacrisis. 

 

Hieronder vind je de inzichten die Hans Boutellier met ons deelde.

 

 

   

 

Interview met Professor Hans
Boutellier

Door: Nanne Boonstra & Naomi Sonneveld (2 juni)

Wat kunnen we leren van professor 

Hans Boutellier?

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/8244-werkgroep-halsema-coronacrisis-leidt-tot-grote-sociale-problemen
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/943902/eindverslag_werkgroep_sociale_impact_coronacrisis.pdf
https://docs.google.com/document/d/11Eulk7R4-_YWYEC5KUOu4t3rrXK9uaRMxT5dtp15agg/edit?usp=sharing


2)  Werk samen met het middenveld

3) Organiseer het lerend vermogen rondom de monitor van sociaal maatschappelijke gevolgen
Er zijn veel ontwikkelingen gaande die in een rap tempo plaatsvinden. Het is belangrijk om het lerend vermogen te organiseren, daar heb je als gemeente een duidelijke rol.

Hierbij is het van belang dat je niet alleen analyseert maar kunt duiden waar de knelpunten en de kantelpunten zijn van deze crisis. Het ophalen van ervaringskennis per

branche via het middenveld is daarbij erg relevant, bijvoorbeeld via de wijkteams maar ook andere lokale ervaringsdeskundigen zoals sociale ondernemers. Een manier om

het lerend vermogen te realiseren is om parallel aan de sociaal-maatschappelijke-impact-monitor ook zogenoemde ‘realistische evaluaties’ uit te voeren, actiegerichte

monitoring van ontwikkelingen. Zo worden de patronen, omgevingsfactoren, interventie-kenmerken en uitkomsten direct meegenomen en vergeleken. Hierdoor ontstaat er

niet alleen inzicht in “wat werkt, voor wie onder welke omstandigheden”, maar organiseer je ook directe informatie en feedback op positieve en negatieve ontwikkelingen.

Inzichten voor een veerkrachtig herstel: Hans Boutellier

 

Onder druk van de crisis ontstaan er (nieuwe) lokale coalities en worden bestaande coalities versterkt. Gemeenten zijn in de beste positie om lokale coalities te smeden van

publieke organisaties, private partijen en lokale samenlevingsverbanden van burgers. Hierbij is het van belang dat je als gemeente samen met lokale coalities toewerkt naar

duidelijke afspraken en de bijkomende processen vlot trekt. Denk hierbij aan processen rondom regelgeving en/of verschillende financieringsstromen. Organiseer

regelruimte en flexibiliteit, zo wordt lokaal maatwerk snel toegepast om (toenemende) kwetsbaarheden te voorkomen. Pak dit als gemeente systematisch op. Het is

belangrijk dat de gemeente analyseert wat goede samenwerkingsverbanden zijn: maak praktijkvoorbeelden zichtbaar en bevorder zo kennisdeling tussen verschillende

wijken en gemeenten. 

1) Samenwerking met lokale coalities is essentieel voor maatschappelijke veerkracht.

Nederland is goed georganiseerd. Gemeenten en overheden moeten vooral de ondersteuning bieden aan instanties binnen het maatschappelijk middenveld (bijv: de zorg,

woningcorporaties, verenigingen, wijkteams). Die zitten in de haarvaten van onze samenleving en bezitten belangrijke ervaringskennis. We hoeven als gemeentelijk

apparaat niet zelf op pad te gaan, het is vooral zaak om informatie op te halen via het middenveld, zij hebben waardevolle relaties.  



 

5) De derde fase van een crisis (transformatiefase) kun je sturen door de systeemfouten aan te pakken

6) Wat kunnen we in de toekomst verwachten volgens Hans Boutelier?
Bekijk hier een minicollege waar Hans in 9 minuten uitleg geeft over het “improviserend pragmatisme” dat volgens hem de boventoon voert in tijden van de coronacrisis. Hij

verwacht dat er een proces van politiesering zal ontstaan langs 3 lijnen:

 

1. Het probleem van sociaaleconomische schaarste is onvermijdelijk. Er zal een strijd ontstaan over wie er gaat betalen voor de crisis en waar we die middelen gaan

vinden. De laatste decennia is het ongelijkheidsprobleem al uit de hand gelopen en de kans dat deze door deze crisis zal toenemen is groot.

 

2. Pragmatisme en “just in time”- principes, waarop de samenleving nu is gebaseerd, komen door deze crisis onder druk te staan. Hans verwijst hierbij naar een term

“pragmacratie” en de improvisatiemaatschappij (uit eerdere boeken van hem). Dat zou kunnen leiden tot een “re-idealisering” van onze politiek. De zoektocht naar

betekenisgeving en bezinning wordt door deze crisis versterkt. Je ziet dat met name in de sfeer van klimaat en duurzaamheid en misschien ook wel in de sfeer van

gelijkheid. We vragen ons meer af  wat voor samenleving we willen zijn. Zo kan deze crisis benut worden voor een ander soort politiek.

 

3. In de herstelfase van een crisis gaat op een gegeven moment de “schuldvraag” steeds meer een rol spelen. Ik sluit niet uit dat de identiteitspolitiek hierdoor zal versterken,

zoals we dat ook zien met de zwarte bevolking in Amerika die zich niet langer meer in de hoek laat zetten. Het zoeken naar een schuldige is vaak een populistische strategie

en biedt geen wenkend perspectief. Het is belangrijk om weg te blijven van strategieën die op zoek gaan naar een gezamenlijke vijand en het gesprek pragmatisch zakelijk te

houden.

Burgers zullen in toenemende mate ook ‘discretionaire ruimte’ innemen en zelfs gaan opeisen.  Dat vraagt om flexibiliteit in de handhaving. In gesprek blijven en mensen

wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid moet centraal blijven staan. Maar door de toenemende behoefte aan discretionaire ruimte zal blijven sturen op eigen

verantwoordelijkheid niet altijd leiden tot wenselijke situaties. Daar kunnen echte problemen ontstaan. Boa’s kunnen zo steeds meer onder druk komen te staan, waardoor

de schreeuw om extra middelen groter wordt. Hans: “Dat moeten we zien te voorkomen”. De handhaving zal meer moeten inzetten op een nauwe samenwerking tussen

boa's en de politie, bijvoorbeeld door samen op pad te gaan en politie in te zetten wanneer potentieel onrust verwacht wordt.

Sterker uit de crisis komen is best ingewikkeld. Vanuit de filosofie van resilience kennen we de respons, herstel en de transformatiefase. De transformatiefase kun je

concreter maken door te focussen op de systeemfouten. De crisis maakt inzichtelijk waar het systeem tekort schiet. Het is van belang dat we deze op een systematische

wijze detecteren en daar de verbetering in zoeken.  Een voorbeeld van zo’n systeemfout uit de economische crisis in 2008 is dat er te weinig financiële buffers waren,

waardoor de banken omvielen. Er is toen geleerd dat financiële buffers noodzakelijk zijn, dat is enigszins gelukt.  Ook in deze crisis blijkt het opbouwen van buffers een

concreet aandachtspunt zoals in de gezondheidszorg en productie van mondkapjes.

4) Stimuleer samenwerking tussen boa’s & politie

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/hans-boutellier-rutte-is-vleesgeworden.13250866.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/hans-boutellier-rutte-is-vleesgeworden.13250866.lynkx


COVID-19 vereist een paradigmaverschuiving in de manier waarop Rotterdam wordt bestuurd. Infrastructuur-geleide verandering is

niet genoeg, omdat (1) het niet in staat is om om te gaan met sociale problemen zoals eenzaamheid; (2) het geen ruimte laat voor

genoeg flexibiliteit om om te gaan met onzekerheid; en (3) omdat het geen innovatie en creativiteit vrijmaakt. Door

klimaatsverandering is er al een paradigmaverandering gaande. Deze policy brief schetst een adaptief, bottom-up and veerkrachtig

alternatief. 

 

 

 

Update: Vital Cities & Citizens
- Een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Rotterdam -

Deze Policy brief is opgesteld door: Mike Duijn, Jurian Edelenbos, Daniela Ochoa Peralta, Jan FransenVital Cities & Citizens: Erasmus University Rotterdam mei 2020

Policybrief 4: Veerkrachtige samenleving: De rol van lokaal bestuur

Dr. Jan Fransen

Institute for Housing and Urban Development Studies

Contact

 

Prof. dr. Jurian Edelenbos

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Contact

Meer info: over Vital Cities & Citizens :  klik hier

Lees volledige policybrief hier

https://www.ihs.nl/en/about/ihs-staff/ihs-academic-staff/jan-fransen
https://www.eur.nl/people/j-edelenbos
https://docs.google.com/document/d/1wswbJUkcuoN0Q4HgvnHeVNVxbfBw9u7r58pMX1DCWkM/edit?usp=sharing


Stuurgroep: Lokale overheden zijn niet goed toegerust om op te treden als

een van de sturende instanties van het stedelijk polycentrisch bestuur. Dit

geldt vooral voor het omgaan met initiatieven van (niet-professionele)

stedelijke, zelforganiserende entiteiten, zoals collectieven van proactieve

burgers (Voorberg et al., 2015).

Overactief: Negatieve effecten ontstaan als overheden overactief worden en

"hun eigen programma's of diensten eisen in plaats van samen te werken met

coöperaties" (Gonzales, 2010).

Take over: het voorkomen van de neiging om 'het initiatief over te nemen en

het in bureaucratische rationaliteiten te gieten' (Brandsen, 2016).

Red tape: steun van de lokale overheid in de vorm van financiering kan de

resultaten negatief beïnvloeden, als het de timing van de output verkeerd

afstemt, bureaucratische rompslomp toevoegt en leidt tot lokale concurrentie

en participatiemoeheid (Creamer, 2015).

Politieke inmenging: Deze manier van handelen van lokale overheden zou

geen kwestie moeten zijn van politieke voorkeuren die om de vier jaar

veranderen wanneer een nieuwe regering aantreedt.

Het ondersteunen van Citizen Based Initiatives (CBI's), ook al is het goed

bedoeld, kan gemakkelijk het lokale initiatief schaden en leiden tot

participatiemoeheid. Een lokale overheid dient zich te onthouden van het

volgende:

 

 Blik op Policy Brief 4 | De rol van lokaal bestuur

Kenmerken van adaptief governance

Interactions between individuals

organizations and agencies

Different organizational levels

experience & knowledge

Interdependence and mutual

interaction of the stakeholders

 

Adaptative co-management

Reflection

Innovative responses

Institutional diversity

Wat een lokaal bestuur NIET zou moeten doen

Wat vind je nog meer in de policybrief

Vereisten om CBI's in stand te houden

Overzicht van de Rol van de lokale overheden

 

learning 
processes

Selforganized
systems

Flexible
institutional
arrangements

Adaptive
Government

https://docs.google.com/document/d/1wswbJUkcuoN0Q4HgvnHeVNVxbfBw9u7r58pMX1DCWkM/edit?usp=sharing


Crisisfases Responsfase

Herstelfase

Transformatiefase

Richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de
impact van de pandemie.

Resilience

Richt zich op het binnen zo kort mogelijke tijd herstellen
van het functioneren van de stad

Richt zich op het "building back stronger" - principe; een
stad die na de crisis sterker is dan voor de crisis (leren &
groeien). 

Resilience

Het vermogen van mensen, gemeenschappen ,
organisaties , bedrijven en systemen om te overleven, zich
aan te passen en te groeien, ongeacht de aard en omvang
van langdurige spanningen en crisissen.

Crisis:

COVID19

Ontwikkeling

stagneert

Bron: CityResilience Index |Arup 

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/city-resilience-index
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/city-resilience-index


Kennis Responsfase
Artists in Quarantine | The Festival Academy

Dit initiatief volgt wereldwijd de impact op kunstenaars en het culturele veld. Veel artiesten, festival- en

kunstorganisatoren moeten hun evenementen, festivals en optredens afzeggen. Het lijkt erop dat deze 

 crisis nog meer ongekende gevolgen zal hebben voor de culturele sector, met name voor de kleinere

spelers. Op de website vind je inspirerende voorbeelden hoe het culturele veld in deze fase met creatieve

oplossingen komt. Ga naar de website

Webinar ‘Leren van crises en eerdere pandemieën’ | Landelijk Operationeel Team - Corona

Geschiedenis helpt bij het bestuderen van grote crises vanwege ‘contextualisering’ en ‘sense and meaning-making’. Beleid zou volgens LOT-C gedifferentieerd

opgesteld moeten worden, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaren en de risicogroepen. Het advies wat wordt gegeven aan de burgemeesters en de

adviseurs:

1) Leer van lokale geschiedenis, zoek naar verhalen van ervaringen en laat mensen hierover in gesprek gaan. Geschiedenis geeft troost. 2) Stimuleer collectieve

verantwoordelijkheid, zet nieuwe saamhorigheidsrituelen op en organiseer bijvoorbeeld stille tochten of monumenten voor de nabestaanden om te kunnen afsluiten

en rouwverwerking te kunnen doen. 3) Voer het maatschappelijke debat over welke risico’s genomen moeten worden en over wat voor soort ‘normaal’ we willen

creëren. Klik hier om de samenvatting te lezen van de webinar. 

Scenarioplanning in a pandemic | Harvard

Scenarioplanning is een methode om onzekerheden in kaart te brengen en te analyseren, om mogelijke toekomstscenario's te bouwen die de basis voor

planning vormen. Scenarioplanning zorgt ervoor dat je strategisch voorbereid bent en een organisatie bouwt die de strategie ondersteunt. Het helpt ook om

onzekerheden te structureren, je team te overtuigen zich voor te bereiden op verschillende mogelijkheden, en betere beslissingen te nemen. Het doel is niet om

de toekomst te voorspellen maar om duidelijk te maken hoe scenario's samenhangen met processen in een organisatie. Lees hiermeer over de methodiek

https://www.thefestivalacademy.eu/en/covid-19/
https://docs.google.com/document/d/1pv-8ZPXOtU_adq4-hiVzrr_rNhau1V_7qEjcpeZHxog/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pv-8ZPXOtU_adq4-hiVzrr_rNhau1V_7qEjcpeZHxog/edit?usp=sharing
https://www.cityleadership.harvard.edu/sessions/session-10-situational-briefing-an-uncertain-future-scenario-planning-in-a-pandemic


Dit opiniestuk bespreekt waarom een ‘reset’ m.b.t. het kapitalistisch systeem nodig is in de huidige crisis. De impact van de

coronacrisis op de economie zal alleen maar toenemen en daarmee ook andere crises, zoals klimaatverandering, verergeren.

Daarom is het noodzakelijk om volledig nieuwe systemen in te richten voor onze samenlevingen. De ‘Great Reset’ zal moeten

bestaan uit drie componenten: (1) De uitkomsten van de economische markt zouden eerlijker moeten zijn, (2) Investeringen zouden

gericht moeten zijn op een gemeenschappelijk doel, zoals gelijkheid en duurzaamheid, (3) Er zal gebruik moeten worden gemaakt

van innovaties vanuit de ‘Vierde Industriële Revolutie’ om het gemeenschappelijk goed te dienen. Lees hier meer

 

 

 
Marc Francke en Matthijs Korevaar onderzochten hoe grote historische epidemieën stedelijke woningmarkten beïnvloedden. De onderzoekers keken naar de effecten van de

uitbraak van cholera (1832 en 1849) en de pest (16e en 17 eeuw) in respectievelijk Parijs en Amsterdam. Ook is gekeken naar recentere uitbraken, zoals SARS. De analyse

laat zien dat een uitbraak gemiddeld gepaard ging met een significante daling van de woningprijzen van 5 tot 6 procent per jaar en een daling van huurprijzen van circa 3

procent per jaar. Deze daling hield aan tot ongeveer een jaar na het einde van een epidemie. De minder erge SARS uitbraak in Hong Kong (2003) had slechts een heel klein

effect op de woningprijzen. Vanuit historisch perspectief bezien geeft de huidige pandemie dus weinig reden om te verwachten dat deze structurele effecten zal hebben op de

grote woontekorten in de grote steden in het westen van Nederland. Wel laten de historische pandemieën zien dat juist in dergelijke steden woningbeleid een belangrijke rol

zou kunnen spelen in de ontwikkeling van een stad na een pandemie. Niet alleen door bouwgrond uit te blijven geven, maar ook door de te kijken wat nodig is om de stad

toekomstbestendig te maken. Lees hie meer

 

 

 In de coronacrisis breekt een volgende fase aan, moeilijker dan de eerste reactieperiode. We moeten uitvinden hoe we samen met dit virus kunnen leven, hoe we kunnen

herstellen en antwoorden tegelijkertijd. Voor leiders betekent dat dat vertrouwen in de maatschappij continu belangrijk is, en er toegewerkt moet worden naar een nieuwe

manier van omgaan met het virus, terwijl je jezelf steeds minder in het middelpunt van de actie stelt. Adviezen voore leiders zijn onder andere: vergroot je capaciteit om te

innoveren en reageren, blijf voorbereid en op je hoede, ontwikkel een waarschuwingssysteem. Wees ook voorbereid op de komst van een vaccin en het initiële tekort, denk

na over distributie, voorrang en volgorde, en een communicatieplan. Lees hier meer.

 

Kennis Herstelfase

Now is the time for a 'great reset' | World Economic Forum

Woningprijzen in een pandemie: lessen uit het verleden | MeJudice

COVID 19 - local response initiative  | Bloomberg Harvard City Leader Initiative

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/woningprijzen-in-een-pandemie-lessen-uit-het-verleden
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions


Kennis Transformatiefase

We zijn intelligent de coronacrisis ingegaan, maar we komen er dom uit

We struikelen van de ene naar de andere crisis, ooit komt er het moment dat het roer radicaal om moet. De huidige crisis legt

systeemfouten bloot. Echter zal een crisis pas tot gedragsverandering leiden wanneer het echt niet anders kan en de urgentie

echt gevoeld wordt. De groep die hun gedrag wel aanpast, wordt wel steeds groter. Wanneer ongeveer 25% van de populatie

mentaliteit en gedrag verandert, gaat de resterende 75% relatief snel óók om. Na deze crisis zal er vast een veel grotere crisis

komen op sociaal- of klimaatgebied. Pas dan zullen mensen gaan veranderen. Jan Rotmans is een 'Break Out Team'

begonnen, een clubje friskijkers en dwarsdenkers, als alternatief Outbreak Management Team. Om uit de coronacrisis te

komen moet er gedifferentieerd worden op tijd, plaats en leeftijd. Dit doen we nu niet. We zijn intelligent de crisis ingegaan,

maar komen we er ook intelligent uit? Lees hier het artikel

De coronacrisis biedt ook kansen voor de economie

Na een crisis is het grote risico om in een kortetermijn-wederopbouwreflex te schieten. De coronacrisis legt ingrijpende problemen bloot, die opgelost moeten worden voor

een langetermijn-wederopbouw: 1. Ecologische problematiek. We moeten overschakelen op een circulaire economie. 2. Financialisering: financiële economie en

rendement bepalen de politiek. Welvaart of welzijn zouden dit moeten bepalen. 3. Groeiende ongelijkheid door bezuinigingen op publieke sector: private wealth, public

poverty. 4. Onjuistheid van prijzen zorgt voor ecologische en sociale negatieve gevolgen. 5. Machtconcentraties van bedrijven die digitale wereld organiseren en belasting

ontwijken. 6. Psychologische gevolgen worden ernstiger, door onzekerheid en burn-outs. De economie moet opnieuw ontworpen worden. De grootmachten VS en China

hebben geen belang bij iets als een sociale markteconomie, dus is Europa aan zet. Europa probeert een markteconomie te ontwikkelen met gevoel voor menselijke

waardigheid, vrijheid en gemeenschappelijk belang. Helaas is dit ideaal ook aan het verdwijnen binnen Europa. Nederland zou als één van de 'vrekkige vier' snel moeten

handelen, imagoschade herstellen, allianties sluiten en visionair een nieuwe Europese toekomst schetsen. Als we het nu niet goed doen, dan komt het waarschijnlijk heel

lang niet goed, misschien zelfs nooit meer. Lees hier het artikel

 

https://www.newscientist.nl/blogs/we-zijn-intelligent-de-coronacrisis-ingegaan-maar-we-komen-er-dom-uit/
https://www.trouw.nl/economie/de-coronacrisis-biedt-ook-kansen-voor-de-economie~b8837804/


De leden van het Sustainable Finance Lab (SFL) hebben de politiek een open brief aangeboden met acht voorstellen om te komen tot een

duurzaam herstel na de coronacrisis. Het SFL stelt hierbij centraal dat het realiseren van de energie- en circulaire transitie, en het versterken

van onze sociale weerbaarheid, de enige manier is om ons welzijn en onze welvaart te behouden. 

 

 

 

Sustainable Finance Lab komt met acht voorstellen voor een
duurzaam herstel na de corona crisis. 

Het Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel.

Volgens de SFL is het hoog tijd om te bepalen in wat voor land we in de toekomst willen wonen. De globalisering heeft ons fragiel gemaakt voor verstoringen. Een aantal

verstoringen kunnen we beperken, of zelfs in zijn geheel voorkomen, door ons te richten op een duurzame en circulaire economie. Aan de andere kant zullen we voor niet

te voorspellen of te voorkomen crises moeten zorgen voor meer vlees op de botten. Zie hier het voorstel aan de Nederlands politiek

 

       Bestuursleden van de SFL zijn: Herman Wijffels, Peter Blom, Arnoud Boot en Irene van Staveren.
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https://www.eur.nl/essb/media/2020-05-policybrief1condities-van-stedelijke-veerkracht-voor-covid-190
https://www.eur.nl/essb/media/2020-05-policybrief1condities-van-stedelijke-veerkracht-voor-covid-190
https://sustainablefinancelab.nl/
https://sustainablefinancelab.nl/
https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2020/06/200603-Open-brief-SFL-Duurzaam-herstel-na-corona-2.0.pdf
https://sustainablefinancelab.nl/


Rethink Capitalism
World Economic Forum

Rethink plastic waste

World Economic Forum

Rethink Corona

 

Rethink Equality

World Economic Forum

https://www.instagram.com/tv/CBLlP3VoOBJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBLlP3VoOBJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBDFLDwD2Ia/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBDFLDwD2Ia/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAzmI7wIzlA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAzmI7wIzlA/?utm_source=ig_web_copy_link


Global Resilient Cities Network. Lees en luister de Corona Speaker Series, elke week delen steden

over de hele wereld de lessen in hun strijd tegen het coronavirus. 

Correspondent Podcast: Een straatarts en een dakloze vertellen hoe corona het leven zonder

thuis beter maakte.

Samen uit de crisis. De keuzes die  nu  gemaakt worden over de weg uit deze crisis, hebben invloed

op ons leven van  straks.  De weg uit de crisis is te belangrijk om alleen over te laten aan de

machtige lobby van de gevestigde belangen die de weg naar beleidsmakers en politici makkelijk

vinden.

 

"Hoe kan deze crisis openingen geven naar nieuwe ideeën

om ons te verplaatsen in de toekomst?"

 

Overige kennis & inspiratie

Andere bronnen die ons helpen om na te denken over keuzes richting een veerkrachtige en weerbare toekomst:

https://www.resilientrotterdam.nl/news/3664-2
https://decorrespondent.nl/11312/podcast-een-straatarts-en-een-dakloze-vertellen-hoe-corona-het-leven-zonder-thuis-beter-maakte/3067509982768-c2e0f828?pk_campaign=daily&mc_cid=7fce324a1e&mc_eid=5bb18cdcad
https://www.samenuitdecrisis.nl/#Samenuitdecrisis


We willen met dit tweekelijkse kennis & inspiratiedocument graag

inspelen op de behoeften die er bij jullie leven. Mail jouw idee of

vraag naar: impactoprotterdam@rotterdam.nl 

 

 

Vraag of idee?

Wat kun je verwachten in de volgende kennis & inspiratie update?

Interview met Chief Resilience Officer van Houston - Marissa Aho.

Nieuwe policybrief vanuit Vital Cities & Citizens  - samenwerking Gemeente Rotterdam & Vital Cities & Citizens (EUR)

Nieuwe Internationale voorbeelden

Nieuwe Uitgelicht met focus op hitteproblematiek

We hebben jouw

feedback nodig

Help ons door dit formulier in

te vullen. Kost maar een paar

minuutjes! 

 

https://forms.gle/BKeaj6hYmokgNFhi8
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Dit document is samengesteld door leden van Team Impact & Nazorg + Resilient Rotterdam.
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