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Digitalisering en globalisering veranderen de wereld
Bedrijven en overheden worstelen steeds meer met de effecten die allerlei technologische
vernieuwingen teweeg brengen. De digitale samenleving overwoekerd razendsnel de klassieke
wereld maar verschilt in zijn functioneren wezenlijk van die klassieke samenleving. Noch weten regelgeving noch politieke structuren passen op de digitale samenleving. Hoe kan je als
bestuurder of politicus de overgang naar de digitale samenleving vorm geven en in goede banen
leiden?
In het boek De vloeibare samenleving maakt Peter Hagedoorn duidelijk dat klassieke
‘oplossingen’ niet werken voor de digitaliserende samenleving en dat deze daarom een eigen
bestuurlijke ordening moet krijgen, die anders zal zijn dan de klassieke politieke structuren. Het
wordt tijd dat politici en beleidsmakers gaan werken aan andere bestuurlijke modellen voor
deze nieuwe samenleving.
Over De vloeibare samenleving (ISBN: 9789492221742)
In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’
gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er
(waar ook ter wereld) gebeurt en is 24/7 ‘online’. Dit alles heeft
enorme effecten op de manier waarop samenlevingen
functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag (de
bakker, de boer) het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld
feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken
en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de
klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor
tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven.
Te weinig wordt nog door beleidsmakers, ondernemers en politici
beseft dat die nieuwe digitale wereld een soort (wetteloze) eigen
wereld aan het worden is, die letterlijk alles overhoop haalt in de
klassieke wereld. Maar: die digitale wereld behoort, net als de
klassieke samenleving, bestuurd en geregeerd te worden, want
anders kunnen de gevolgen voor de samenleving zeer groot en
wellicht desastreus zijn.
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