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coronaspiegel: strategisch
handelen voor gemeenten na
de eerste schok
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Rond iedere crisis ontstaat een nieuw normaal. Aan het begin
van de coronacrisis, toen alles nog onzeker was, moesten
gemeenten vooral tactische en operationele beslissingen
nemen. Inmiddels is het tijd voor gemeenten om zich
strategisch voor te bereiden op de langetermijneffecten van
de coronacrisis.
Hoe zien de komende maanden en jaren er uit? En de postcorona samenleving? Welke lokale ondernemers floreren en
bij wie staat het water tot aan de lippen? Welke kwetsbare
groepen komen in het nauw? Wat zijn de gevolgen voor
gemeentefinanciën? Welke ontwikkelingen zijn tijdelijk en
welke permanent? En welke impact heeft de coronacrisis op
de gemeentelijke organisatie zelf?
Met de coronaspiegel bieden wij u een instrument om als
gemeente te anticiperen op de langetermijneffecten van de
coronacrisis. De Coronaspiegel bestaat uit drie onderdelen.
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1

terugblik en reflectie

We starten de coronaspiegel met een terugblik op de
afgelopen maanden. We analyseren in een workshop
sentimenten, transities en waardering.
Sentiment: wat is er voor je gevoel veranderd
in de lokale samenleving, in de gemeentelijke
organisatie en in je eigen werk binnen de
gemeente?
Transitie: welke concrete veranderingen heb je
waargenomen in de samenleving en binnen je
eigen werkzaamheden?
Waardering: welke veranderingen zijn goed
voor de gemeente en hoe houden we dat
vast? Welke ontwikkelingen zijn zorgwekkend en
hoe gaan we daar mee om?

Deze reflectie halen we op binnen de gemeentelijke organisatie
in de vorm van een workshop. Dit kan eventueel aangevuld
worden met een digitale enquête – zodat iedere medewerker
van de gemeente kans krijgt om te participeren.
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coronascenario’s

Het is zinloos om in coronatijd één lineaire voorspelling te doen.
Er zijn simpelweg te veel onzekerheden. Zowel omtrent de
gezondheidscrisis (komt er een tweede golf? komt er een
vaccin?) als omtrent de maatschappelijke impact. Scenario’s
zijn een instrument om die onzekerheid te hanteren en
vervolgens proactief te handelen.
Futureconsult heeft vier post-corona scenario’s voor
gemeenten
ontwikkeld,
die
voortdurend
worden
geactualiseerd. Kernonzekerheden zijn de duur van de
gezondheidscrisis: één jaar of vele jaren; en de aard van de
veranderingen: terugveren naar het oude of permanente
veranderingen. Dat levert vier scenario’s op:
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De scenario’s zijn what if scenario’s. We stellen ons voor dat de
scenario’s werkelijkheid zijn geworden en brengen in kaart wat
de implicaties voor uw gemeente zijn op financieel, bestuurlijk
en maatschappelijk gebied.

fysieke of digitale workshops
We bieden de Coronaspiegel aan in de vorm van drie
workshops.
De workshops kunnen fysiek plaatsvinden, of online via ons
digitale scenarioplatform. Van iedere workshop wordt een
bondig verslag gemaakt.

3 coronadenktank
Hoe betrekt u de lokale gemeenschap bij het nadenken over de
gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente? Een
Coronadenktank van 10 à 15 personen kan de verbinding leggen!
In de denktank brengen we de belangrijkste smaakmakers uit
de samenleving bij elkaar om samen strategisch vooruit te
kijken: ondernemers, een directeur van een zorginstelling, een
huisarts,
een directeur van een culturele instelling, een
jongerenwerker, een schoolleider, iemand uit de horeca, een
expert uit het veiligheidsdomein, maar ook uitgesproken
jongeren en kunstenaars.
De coronadenktank bespreekt de eigen toekomstbeelden, de
impact van de coronascenario’s op de lokale samenleving en
geeft suggesties voor actie vanuit de gemeente en de
samenleving.

We vatten het hele traject en de strategische aanbevelingen
samen in het strategisch rapport ‘Coronaspiegel’.
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over futureconsult

ons aanbod & team

Futureconsult helpt al ruim 20 jaar organisaties zinvol en
gestructureerd over hun toekomst na te denken. Wij helpen
organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen
toekomst vorm te geven.

Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden om
met uw gemeente na te denken over de lange termijn effecten
van de coronacrisis.

Onze uitgangspunten zijn daarbij altijd:
samen denken en samen doen. Onze projecten komen altijd
tot stand in co-creatie met onze opdrachtgever.
denken in de toekomst. Onze werkwijze helpt deelnemers om
zich in de toekomst te plaatsen, we maken de toekomst zo
visueel en tastbaar mogelijk.

Wij kunnen samen met u een aanpak bespreken die op uw
gemeente en uw wensen is toegesneden en daarvoor een
begroting van de benodigde investering geven.
Bent u geïnteresseerd, of op zoek naar meer informatie? Bel
020-3203100 of stuur een mail naar Jan Nekkers of Maja Bosch.

gedragen beslissingen. Onze werkvormen bieden – zowel
online als fysiek – de mogelijkheid om alle
stakeholders te betrekken.
Futureconsult
heeft
ruime
ervaring
in
visieen
strategietrajecten bij (lokale) overheden. Futureconsult was
betrokken bij trajecten in meer dan 35 gemeenten, van
Groningen tot Noord-Beveland, van Haaksbergen tot Velsen,
van Utrecht tot Wijlre.
Wilt u meer weten over onze klanten? Scan de
QR-code voor een overzicht op onze website.
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