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xwaag futurelab
Onafhankelijk 
onderzoeksinstituut, culturele 
instelling en maatschappelijk 
organisatie sinds 1994

60 medewerkers, meer dan 
100 kunstenaars en 
onderzoekers.

Kernprincipes: open, eerlijk, 
inclusief

Ethos of hacker/maker 
culture, artistic collaboration 
and civic activism.



‘Technology is not neutral. We're inside of what we make, and it's 
inside of us. We're living in a world of connections — and it 

matters which ones get made and unmade.’ 

— Donna Haraway, Cyborg Manifesto



‘Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen 
van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn, want onze 

huidige manier van leven stuit op economische, sociale en 
ecologische grenzen.
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‘Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen 
van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn, want onze 

huidige manier van leven stuit op economische, sociale en 
ecologische grenzen. 

Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. 
Een andere omgang met ruimte en natuur. 

Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. 
En andere vormen van samenleven.’



Een andere economie 

Degrowth? Green Growth?

Doughnut Economics?

Jason Hickel Kate Raworth Sam Fankhauser



Een ander perspectief op de economie



Brede welvaart binnen de grenzen van de planeet

A Good Life For All Within Planetary Boundaries - https://goodlife.leeds.ac.uk/



Waar commiteren we ons aan?

In 2050 klimaatneutraal 
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Waar commiteren we ons aan?

60% minder CO2 -uitstoot in 
2030

Circulaire economie in 2050

In 2050 klimaatneutraal 

95% minder CO2-uitstoot in 
2050 ten opzichte van 1990

50% minder primaire 
grondstoffen in 2030



Hoe dan?



Innovatie!



Technologische innovatie!





… each small moment of convenience –
be it answering a question, turning on 
a light, or playing a song – requires 
a vast planetary network, fueled by 
the extraction of non-renewable 
materials, labor, and data …

Kate Crawford, and Vladan Jole
https://anatomyof.ai/



Waar zijn we nu - gesloten - black box
- big tech dominant
- waarde-extractie
- publieke waarden en 

democratie onder druk
- ecologische impact vaak 

onbekend

applicaties 



Veel technologie 
is onzichtbaar



burger-
perspectief

technologie-
stack

ontwerpproces

fundament

Het gaat om meer 
dan technologie



burger-
perspectief

technologie
stack

ontwerpproces

fundament

Hoe zorgen we voor 
een technologie-stack 
die inclusief is, veilig 

en rechtvaardig?



Public Stack

Zorg dat alles 
zichtbaar wordt



Public Stack - het fundament

1. Uitgangspunten en aannames
Handelingsperspectief en eigenaarschap van burgers 
als basisprincipe. Energie basisrecht, geen 
commodity

2. Grondrechten en waarden
Gebouwd op publieke waarden: open, democratisch, 
duurzaam

3. Governance en toezicht 
Getrapte governance niveaus. Potentie 
datacommons en andere innovatieve 
governancevormen

4. Sociaaleconomische overwegingen
Eigenaarschap, non-extractieve verdienmodellen



Public Stack - Ontwerpproces

Ontwerp en ontwikkel technologie 
met betrokkenheid van een ieder die 
erdoor geraakt wordt.

Voorbeeld-praktijken:
• Co-creatie
• Citizen science
• Commoning
• Critical Making
• Open source



Public Stack - tech stack
Van toepassing op alle lagen van de technologie-stack



Public Stack - Burgerperspectief

Digitalisering in Nederland geven we met 
elkaar vorm. Hiermee zorgen voor een 
Nederland dat voldoet aan de volgende 
waarden: 

• Open and publiek
• Verantwoordelijk
• Regeneratief
• Data-minimalisatie
• Eerlijk en inclusief 
• Relationeel 



Home Energy Management System (HEMS)

Smart Home —> Smart grid? 
HEMS als Virtual Power Plant? 
Welke standaarden, protocollen en (open-source) technologie worden hiervoor ontwikkeld?   

„Ik kocht een EV, een warmte pomp, zonnepanelen en een HEMS“
„Ik huur en mag zelf geen zonnepanelen plaatsen“
„Ik ben lid van een energiecooperatie en heb geen HEMS“ 

Hoe eerlijk, transparant en inclusief zijn HEMS, VPP’s en OPF’s, voor de burger?
Open software —> publieke inzichten middels data commons?
Kan open-source het draagvlak onder burgers voor energie delen vergroten? 

Wat is energie solidariteit? Hoe ziet een democratisch energienet eruit?  
HEMS uitrollen zoals slimme meters? Hoe vertalen wetten van slimme meters zich naar HEMS? 
Prioriteiten ladder van gebruik (e.g. koken —> verwarmen —> EV-charging)

Hoe verhoud ik mij tot mijn comfort en tot de solidariteit die ik voel voor een ander? 



Circulair: Right to Repair
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