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‘Een slimme 
samenleving is 

veerkrachtig’
Maak de samenleving veerkrachtiger door het opzetten van modulaire 
systemen, bepleit de Zwitserse fysicus en socioloog Dirk Helbing (ETH). 

De deeltijdhoogleraar bij TBM maakt computermodellen over zaken 
als verspreiding van ziekten, opinievorming, maatschappelijke onrust 

en (economische) crises.

Ik ben als natuurkundige begonnen met het maken van wis-
kundige modellen van voetgangersstromen, mensenmassa’s 
en verkeersstromen. Van daaruit ging ik me interesseren voor 
logistiek en aanvoerroutes, maar ook voor de verspreiding 
van ziekten en de hulpverlening bij rampen.

Na de aanslag van 11 september en de overstroming van Dresden, 
begon ik me af te vragen hoe rampen zo groot konden worden. Ik 
kwam er achter dat het vrijwel altijd een cascade van gevolgen is die 
tot grote rampen leidt.
Het beste voorbeeld is misschien wel de financiële crisis. Die begon 
in Californië als een vastgoed bubble en ontwikkelde zich via een 
bankencrisis naar een mondiale financiële crisis gevolgd door een 
economische crisis. Nu zitten we met overheidstekorten en heeft de 
stabiliteit van onze samenleving eronder te lijden.
Een samenleving zou zo in elkaar moeten zitten dat ze beter kan 
omgaan met incidenten. Ik denk dat onze huidige systemen daar 
niet op zijn toegerust. We hebben alles aan elkaar geknoopt tot we-
reldwijd verknoopte systemen. Als er in één systeem een storing 
optreedt, dan werkt dat als een domino-effect door in andere sys-
temen, wat het geheel onbeheersbaar maakt. We hebben onze finan-
ciële systemen gewoon fout ontworpen.

SOCIALE ORDE
In de komende jaren verwacht ik nog veel verstoringen in het digi-
tale domein, en ook incidenten als gevolg van klimaatverandering. 
Ik pleit er daarom voor om de samenleving veerkrachtiger te maken 
door systemen modulair op te zetten. Meer spreiding versterkt de lo-
kale autonomie en het vergroot de diversiteit.

Meer diversiteit spreidt de risico’s en het helpt innovatie te verster-
ken omdat lokaal toegespitste oplossingen bedacht moeten worden. 
Dat vergroot de collectieve intelligentie van de samenleving in zijn 
geheel. Spreiding, diversiteit en innovatie zijn allemaal wezensken-
merken van een veerkrachtige maatschappij.
Ik denk dat de huidige digitale technologie ons in staat stelt ons be-
ter voor te bereiden op de komende uitdagingen. We zouden bij-
voorbeeld digitale hulpjes kunnen bouwen in de vorm van apps die 
mensen helpen om betere beslissingen te nemen en om hulpacties 
te coördineren. Niet alleen tijdens een crisis, maar ook in het dage-
lijks leven.”
“We moeten nadenken over sociale orde en over hoe we die in het 
verleden tot stand hebben gebracht. Traditioneel legden we onze 
sociale normen op door mensen die ervan afweken te straffen. Dat 
heeft onze sociale orde gestabiliseerd. Maar vandaag de dag werkt 
dat niet meer zo goed. Dat komt door het multiculturele karakter 
van onze samenleving. In een multiculturele context kan het gebeu-
ren dat de samenleving iemand straft omdat hij of zij van de norm 
afwijkt. Maar vanuit het perspectief van de ander, die uit een ande-
re cultuur komt met misschien een andere godsdienst, kan het af-
wijkende gedrag wel eens precies het juiste zijn om te doen. En dan 
denkt die persoon: hoe durven jullie me te straffen terwijl ik juist zo 
goed bezig was?
Zulke tegenstellingen veroorzaken conflicten die al snel uit de hand 
kunnen lopen zoals in het Midden-Oosten of in Ferguson (waar een 
zwarte tienerjongen werd neergeschoten door de politie, red.). De-
zelfde strafcultuur die in het verleden onze sociale orde onderbouw-
de, zal die in een multiculturele wereld juist ondergraven. We moe-
ten de manier waarop we sociale orde creëren dus aanpassen aan de 
veranderde omstandigheden.
Een mogelijk alternatief voor de strafcultuur is een systeem dat het 
mechanisme van sociale controle vanuit het dorp overbrengt op we-
reldniveau. Dat kan op verschillende manieren. We willen in elk ge-
val meer vrijheid dan in een klein dorp omdat we willen dat mensen 
innoveren, maar dat is een ontwerpkwestie. Mensen moeten niet al-
lemaal gelijk worden. Er kunnen gemeenschappen ontstaan die zich 
richten op verschillende doelen en waarden. Mensen vinden elkaar 

‘We hebben een systeem 
gecreëerd dat we niet 
kunnen betalen’
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binnen zo’n gemeenschap door een multidimensionaal reputatie-
systeem. Dat maakt duidelijk wie jouw waarden delen en wie je be-
ter op afstand kunt houden. De wereld is groot genoeg om aan al die 
verschillende gemeenschappen een plaats te bieden.”

CONFLICT
“Conflicten zijn het resultaat van een onstabiele dynamica in een 
systeem. We noemen dat problemen van systemische instabiliteit.
 Ik durf te stellen dat de meeste van de huidige onopgeloste proble-
men in die categorie vallen. Verkeersopstoppingen, klimaatveran-
dering, financiële crises, revoluties en oorlogen –veel van de syste-
men die we gemaakt hebben vergroten de problemen als ze onder 
druk komen, in plaats van ze op te lossen.
In de wiskundige beschrijving ervan zijn de eigenwaarden bepa-
lend voor het gedrag van het systeem. Indien kleine afwijkingen van 
de evenwichtstoestand alsmaar versterkt worden, raakt het systeem 
stuurloos. De vraag is dan: hoe voorkom je systemische instabiliteit? 
Dat is een ontwerpkwestie die te maken heeft met het aanbrengen 
van de juiste terugkoppelingen. Dat zijn kwesties waar wij ons in ons 
vak van de numerieke sociale wetenschap mee bezighouden.
Op korte termijn lijkt een star, niet veerkrachtig systeem kosten te 
besparen, maar als er op den duur een grote ramp gebeurt, zal je 
zien dat je duurder uit bent. Dat is het punt. Een slimme samenle-
ving zit veerkrachtig in elkaar. Denk aan de financiële crisis.
Kennelijk kunnen we de kosten niet opbrengen. Geïndustrialiseer-
de landen hebben een schuld die 100 tot 200 procent van hun bru-

to nationaal inkomen bedraagt. Niemand heeft een idee hoe we die 
schulden gaan inlossen. We hebben een systeem gecreëerd dat we 
niet eens kunnen betalen. Het eindresultaat ervan kan oorlog zijn. 
Dat moeten we zien te voorkomen. We zullen echt veel betere syste-
men moeten bouwen als we controle willen houden over wat er in de 
wereld gebeurt.” (JW) <<

Tekst Jos Wassink
Foto Sam Rentmeester

Dirk Helbing: “Het is vrijwel altijd een cascade van gevolgen die tot grote rampen leidt.”

Prof.dr. Dirk Helbing is hoogleraar computational social science 
aan de ETH in Zürich en sinds eind vorig jaar deeltijdhoogleraar 
in Delft bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management voor 
het programma engineering social technologies for a responsi-
ble digital future.
In Delft zal hij met tien promovendi onderzoek doen naar publiek 
gebruik van big data onder de vlag van Nervousnet, een soort 
open versie van het internet-of-things. Niet bedrijven of overhe-
den zouden van internettechnologie moeten profiteren, maar 
goedgeïnformeerd burgers, stelt Helbing. Hij publiceerde er in 
november over in Nature (‘Build digital democracy’). Helbing 
was een van de sprekers op de diesviering van 8 januari.

Meer lezen over Dirk Helbing?
delta.tudelft.nl/30687, 31007, 31013 


