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De	ontdekking	van	de	toekomst	;	wat	we	al	
weten,	is	niet	te	geloven	van	Wim	de	Ridder	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dit	boek	van	Wim	de	Ridder,	verschenen	halverwege	
2014,	staat	in	het	perspectief	van	het	optimistische	
toekomstgeloof	van	de	Verlichting.	De	technologie	is	de	
drijvende	kracht	van	de	vooruitgang,	maar	hoewel	we	
geen	idee	hebben	van	wat	de	gevolgen	voor	het	leven	op	
aarde	zijn,	heeft	het	boek	toch	een	optimistische	
grondtoon.	Een	positief	wereldbeeld	van	wat	er	allemaal	
mogelijk	is	èn	in	het	verschiet	ligt.	Uitgebreid	onderzoek	
naar	trends	en	ontwikkelingen,	gevoed	door	inzichten	uit	
het	verleden	liggen	ten	grondslag	aan	zijn	analyses.		
	
De	Global	Future	2045	beweging	onder	aanvoering	van	de	Russische	ondernemer	Dmitry	Itskov,	
gesteund	door	vele	wetenschappers,	krijgt	steeds	meer	politieke	invloed	en	beoogt	een	
transformatie	naar	wat	ze	het	neohumane	tijdperk	noemen,	een	nieuwe	futuristische	werkelijkheid,	
die	gebaseerd	is	op	vijf	principes:	high	spirituality,	high	culture,	high	ethics,	high	science	en	high	
technologies.	Dit	programma	dateert	van	begin	2011.	Nu	we	precies	6	jaar	later	zitten,	is	het	
opvallend	dat	we	verder	verwijderd	dan	ooit	lijken	te	zijn	van	deze	vijf	principes.	Plat	materialisme,	
platte	communicatie	en	beschaving,	geen	respect	en	moraal,	anti-feiten	en	nep	feiten	en	terug	naar	
oude	productiemethoden	en	verhoogde	inzet	op	fossiele	brandstof.	Die	beweging	is	zichtbaar	onder	
Trump	en	ook	in	Europa	bespeurbaar	onder	het	‘populisme’.	
Dit	intermezzo	geeft	aan	dat	mooie	ideeën	een	maakbaarheid	suggereren	die	er	niet	blijkt	te	zijn,	ook	
niet	door	de	populisten	die	denken	dat	wanneer	het	volk	gevolgd	wordt	het	allemaal	wel	goed	komt.		
	
Leidend	in	dit	boek	is	de	exponentiële	ontwikkeling	van	de	computertechnologie	in	de	vorm	van	de	
wet	van	Moore,	die	in	1965	al	voorspelde	dat	de	prestatie	van	de	computerchips	iedere	twee	jaar	
zouden	verdubbelen	tegen	een	gelijkblijvende	prijs.	De	futuroloog	Ray	Kurzweil	toonde	aan	dat	de	
rekenkracht	van	allerlei	apparaten	iedere	twee	jaar	verdubbelt.	De	wet	van	Cooper	stelt	dat	de	
capaciteit	van	draadloze	communicatie	gemeten	in	het	aantal	bits	iedere	30	maanden	verdubbelt.		
Deze	wetten	die	ook	gemonitord	werden	en	grotendeels	over	juistheid	berusten,	geven	allemaal	aan	
dat	die	exponentiële	ontwikkeling	heel	sterk	onze	visie	op	technologische	ontwikkeling	heeft	
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veranderd.	Het	gaat	niet	om	fysische	wetten,	maar	om	een	menselijk	geloofsysteem.	Techniek	maakt	
heel	veel	mogelijk,	maar	er	zal	ook	sprake	zijn	van	terrorisme,	corruptie	en	grote	maatschappelijke	
spanningen,	omdat	het	menselijk	gedrag	geen	gelijke	tred	houdt	met	die	technologische	
mogelijkheden.	Dit	is	zo’n	beetje	de	basisredenering	van	De	Ridder.	In	mijn	optiek	is	technologie	een	
neutrale	ontwikkeling,	die	ten	goede	en	ten	kwade	kan	worden	ingezet.		
	
Morfologie	van	de	revoluties	
Historische	analyse	toont	aan	dat	in	de	afgelopen	250	jaar	5	technologische	revoluties	hebben	
plaatsgevonden	die	elk	een	overeenkomstig	patroon	van	het	menselijk	gedrag	laten	zien	(industriële	
revolutie	1771,	tijdperk	van	de	stoommachine	en	spoorwegen	1829,	tijdperk	van	staal,	elektriciteit	
en	zware	industrie	1875,	tijdperk	van	olie,	auto	en	massaproductie	1908,	tijdperk	van	informatie	en	
communicatie	1971.	De	Ridder	voegt	er	een	zesde	revolutie	aan	toe:	het	tijdperk	van	kunstmatige	
intelligentie,	genetica	en	zon	die	hij	plaatst	rond	2025.			
	
De	morfologie	van	deze	fasen	is	als	volgt:	de	big	bang	die	de	opkomstfase	inluidt	(nieuwe	technologie	
wordt	kostencompetitief	geadapteerd),	daarna	de	hypefase	gekenmerkt	door	veel	euforie	en	
speculatie	uitmondend	in	een	grote	zeepbel.	Spanning	en	onrealistische	verwachtingen	doen	de	
ronde,	de	spanning	tussen	nieuw	en	oud,	leidend	tot	polarisatie,	tegenstellingen	en	ongelijkheid,	
uitmondend	in	veel	strijd.	Dit	leidt	dan	weer	tot	een	recessie	en/of	depressie,	waarin	de	financiële	
markten	tot	rust	komen.	De	crisis	leidt	vervolgens	wel	tot	overwinning	van	de	nieuwe	ontwikkelingen	
en	de	uitrol	van	technologie.	Dat	is	de	synergiefase,	waarin	technologische	mogelijkheden	en	het	
institutioneel	raamwerk	zo	goed	mogelijk	op	elkaar	worden	afgestemd.	Dit	mondt	vervolgens	uit	in	
de	volwassenheidsfase.	Volgens	Carlota	Perez	bevinden	we	ons	al	enige	jaren	voorbij	het	turning	
point	van	de	5e	revolutie	van	informatie	en	communicatie.	De	technologische	revoluties	leiden	dus	
tot	structuurverandering	die	naast	veel	ellende	vooruitgang	boden	en	tegelijkertijd	leiden	tot	een	
drastische	herverdeling	van	macht	in	de	samenleving.		
	
De	Ridder	geeft	aan	dat	er	naast	een	techno-economisch	ontwikkelingspad	ook	nog	een	bestuurlijk	
ontwikkelingspad	is	en	deze	heeft	te	maken	met	de	tijdgeest	en	de	maatschappelijke	orde.	Vanuit	de	
ontwikkelings-psychologie	
worden	een	viertal	fasen	
onderscheiden,	die		wonderwel	
aansluiten	bij	de	fasen	van	
technologische	ontwikkeling:	
de	babyfase	gekenmerkt	door	
passief	consumptief	gedrag,	
gevolgd	door	peutergedrag	
met	z’n	egocentrische	gedrag	
gericht	op	risico’s	nemen	en	
centraal	stellen	van	het	eigen	
belang	en	persoon-lijk	bezit.	
Maatschappelijk	peutergedrag	
heeft	dus	betrekking	op	de	
fascinatie	om	zoveel	mogelijk	
te	profiteren	van	de	mogelijkheden	die	zich	 aandienen.	Dat	inhalige	
mondt		
uiteindelijk	uit	in	een	kritisch	turning	point,	 een	crash,	een	crisis,	zoals	
de	beurscrisis.	Daarna	begint	de	 adolescentiefase,	
gekenmerkt	door	gedrag	dat	wordt	 gekenmerkt	door	de	
zoektocht	naar	de	eigen	identiteit,	mensen	 zijn	op	zoek	naar	een	
eigen	positionering	in	het	netwerk	(zie	 artikelen	in	Trouw	van	21	
en	23	januari	2017,	Hans	Boutellier).	Mensen	gaan	op	zoek	naar	synergie	om	in	
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samenwerkingsverbanden	hun	positie	in	een	veranderende	economie	zo	goed	mogelijk	te	
versterken.	Dat	mondt	dan	uit	in	een	volwassenheidsfase,	waarin	mensen	verantwoordelijkheid	
nemen	voor	zichzelf,	voor	elkaar	zorgen	en	zich	ook	verantwoordelijk	voelen	voor	de	samenleving	als	
geheel.	Dit	laatste	leidt	ertoe	dat	overheid	en	bedrijfsleven	hun	strategieën	structureel	zullen	
aanpassen.		
	
De	overgang	van	verzorgingsstaat	via	neo-liberale	samenleving	en	netwerkmaatschappij	naar	een	
participatiemaatschappij	beleeft	dus	bij	de	overgang	tussen	fasen	2	en	3	een	ernstige	crisis.	Mogelijk	
zijn	we	die	fase	voorbij	en	stevenen	we	af	op	de	participatiesamenleving,	maar	daar	gaan	veel	bloed,	
zweet	en	tranen	mee	heen.	Voor	een	deel	onnodig,	wanneer	regeerkracht	en	strategisch	denken	
meer	aandacht	zouden	hebben	gehad.	De	tragiek	zit	er	ook	voor	een	deel	in	dat	leiders	nooit	de	
actuele	tijdgeest	vertegenwoordigen.	Dat	draagt	bij	aan	de	diepte	van	crises	en	versterken	de	
beweging	rond	de	trend	van	de	vooruitgang.	Dit	is	naar	onze	overtuiging	ook	een	reden	om	zwaar	in	
te	zetten	op	leiderschap	en	talentontwikkeling:	de	vernieuwing	moet	doordringen	tot	het	
establishment.	Veel	bestuurders	zijn	zelfs	al	niet	meer	in	staat	de	bestaande	orde	te	handhaven,	laat	
staan	de	signalen	van	de	toekomst	op	te	vangen.	Hier	raken	we	de	theorieën	van	Spiral	Dynamics	en	
Barrett’s	waardeladder.	Het	gedrag	dat	past	bij	niet	tijdig	aanpassen	aan	de	eisen	van	de	tijd	is	het	
bestrijden	en	negeren	van	de	veranderingen	met	als	gevolg	crises	op	allerlei	vlakken1.		
	
Inzoomen	op	ontwikkelingen	
Interessant	is	de	5e	technologische	revolutie	die	Perez	laat	beginnen	op	1971.	De	verzorgingsstaat	op	
zijn	hoogtepunt,	een	nieuwe	werkelijkheid	werd	geschapen	en	toch	was	er	onderhuids	veel	protest	
en	kritiek	op	de	instituties	en	op	overheid	(steun	aan	Vietnampolitiek)	en	bedrijfsleven	
(milieuonvriendelijk	gedrag).	Die	kritiek	bleek	niet	op	zichzelf	te	staan,	toen	in	1973	de	oliecrisis	
uitbrak	en	de	kritiek	nu	dus	ook	van	buiten	kwam.	De	verzorgingsstaat	wist	hier	geen	antwoord	op	te	
formuleren.	Overheid	en	partners	behielden	hun	positie	en	burgers	werden	gecompenseerd	voor	de	
sterke	prijsstijgingen.	De	aardgasbaten	werden	gestopt	in	improductieve	subsidies	en	andere	
populaire	uitgaven.	Maar	de	werkloosheid	liep	op,	arbeidstijdverkorting	om	loonsverhoging	te	
voorkomen.	De	liberale	markteconomie	deed	zijn	intrede.	Uit	bovenstaande	figuur	kan	worden	
afgeleid	dat	het	hierbij	om	de	hyperfase	gaat,	waarin	bedrijven	hoogwaardige	producten	moeten	
leveren	tegen	concurrerende,	lage	prijzen.	Maar	de	leiders	hadden	geen	oog	voor	de	veranderende	
omstandigheden	en	investeerden	weinig	in	innovatie:	de	cash	cowstrategie	stond	voorop	(groot	
martktdeel	in	stabiele	volwassen	markt	te	behouden:	laag	groeipotentieel,	hoog	marktaandeel)	en	
niet	de	question	mark.	Nadruk	dus	op	luiheid.	De	fase	die	daarop	volgde	was	de	fase	van	hebzucht,	
uitmondend	in	de	beurskrach	in	1929	(4e	fase	van	de	technologische	revolutie)	en	in	1998	(5e	fase	
van	de	technologische	revolutie).	Het	leek	dus	allemaal	goed	te	gaan,	er	werd	gesproken	van	Dutch	
Miracle	omdat	pacifering	van	protesten	steeds	lukte	en	in	de	polder	werden	uit-onderhandeld.	Er	
werd	veel	over	innovatie	en	Europa	gesproken,	maar	weinig	gedaan.	De	beurskrach	van	1998	brak	
aan	en	geleidelijk	begon	het	vertrouwen	in	de	liberale	markteconomie	met	z’n	egocentrisme	op	te	
drogen.	Het	was	de	tijd	van	de	zelfverrijking,	van	graaiende	bankiers,	van	operational	excellence	(in	
plaats	van	customer	intimacy	à	hoge	klanttevredenheid	en	product	leadership	à	beste	product):	
maximale	winst,	aandeelhouderswaarde	centraal,	efficiëntie	als	leidend	principe	en	kosten	reductie.	
Tien	jaar	later	ontstond	een	financiële	systeemcrisis,	die	bekend	stond	als	de	dot-com	bubble:	de	
financiële	sector	dacht	dat	de	crisis	voorbij	was		en	ging	verder	met	haar	eigen	omzetmaximalisatie	
en	had	voor	andere	opties	geen	belangstelling.	Hypotheken	werden	verstrekt	met	uitzicht	op	een	
doorgaande	stijging	van	de	huizenprijzen.	Ook	werden	er	te	veel	auto’s	gebouwd,	voedingsmiddelen	
geproduceerd	en	energiecentrales	geopend.	Resultaat:	overproductie.		

																																																													
1	Overtuigend	bewijs	hiervan	zie	je	ook	in	de	populistische	ontkenning	van	de	feiten:	de	anti-feiten	van	Trump	en	de	nep-feiten	van	Poetin	
en	Wilders.	Te	interpreteren	als	het	krampachtig	vasthouden	aan	wat	voorbij	is.	Zie	ook	mijn	column	in	de	nieuwsrubriek	op	de	website	
www.vinndt.nl	onder	de	titel	‘Eigen	waarheid	eerst’.		
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Dat	we	op	weg	waren	naar	een	3.0	samenleving	waarin	sprake	is	van	een	adolescentengedrag	werd	
niet	opgemerkt.	Roekeloos	en	risicovol	handelen	vanuit	eigen	belang	stond	centraal.	Wat	ook	
duidelijk	is	van	een	systeemcrisis	dat	het	systeem	niet	zelf	de	oplossing	kan	bieden,	dus	moest	de	
overheid	de	problemen	van	banken	oplossen.	Uitgangspunten	van	een	rationele	en	efficiënte	
kapitaalmarkt	bleken	onjuist	en	passen	ook	niet	bij	de	logica	van	een	netwerksamenleving.	Mede	
door	de	nieuwe	communicatiemogelijkheden	kon	de	maatschappelijke	behoefte	aan	saamhorigheid	
worden	bewerkstelligd.	De	individualistische	samenleving	was	ten	einde.	Netwerken	vormden	zich	
met	klanten,	afnemers,	maatschappelijke	stakeholders	en	werknemers	binnen	en	professionals	
buiten	de	organisatie.	Het	boeiende	vind	ik	de	paradox	die	prof.	Clayton	Christensen	van	Harvard	
signaleerde	namelijk	dat	naarmate	bedrijven	beter	worden	geleid	bedrijven	kansen	missen	die	
doorbraaktechnologieën	hen	kunnen	bieden.	Ik	interpreteer	dat	als	volgt:	goed	leidinggevenden	
denken	weliswaar	2	stappen	vooruit	en	calculeren	1	stap	terug	in.	Op	die	manier	breekt	het	lijntje	
steeds	net	niet	en	is	er	voldoende	spanning	om	de	aansluiting	te	houden	bij	de	behoeften.	Maar	
doorbraakinnovaties	zullen	er	niet	komen.	Het	gaat	dus	niet	om	verandering,	maar	om	hervorming,	
niet	om	revolutie,	maar	om	evolutie.		
	
	
	
Revoluties	
De	periode	2014-2025	gaat	de	laatste	fase	van	de	technologische	revolutie	in.	Dat	heeft	ook	
gevolgen	voor	de	culturele	revolutie,	die	in	1968	haar	wortels	heeft.	De	immateriële	kanten	van	ons	
bestaan	in	de	vorm	van	milieu,	spiritualiteit	en	zelfontplooiing	komen	tot	uitdrukking.	Economie	
loopt	steeds	meer	op	innovaties	en	ideeënrijkdom.	Horizontaliteit	staat	centraal.	Begrippen	als	
quantified	self,	augmented	reality,	cloud	computing	etc.	leiden	tot	meer	zelforganisatie.	Vanuit	het	
perspectief	van	zelfactualisering	dat	geplaatst	kan	worden	in	een	cultuur	die	mensen	samenbrengt.	
De	culturele	revolutie	is	al	begonnen,	het	collectief	onbewuste	grijpt	naar	een	toekomst,	waarin	
plaats	is	voor	seksualiteit,	rituelen	en	spiritualiteit.	Inkomen	is	niet	belangrijk	en	betaald	werk	is	het	
gevolg	van	inspanningen	die	waardevol	worden	geacht.		
	
Inmiddels	dient	de	organisatie	4.0	zich	aan,	die	inspeelt	op	de	opkomende	participatiemaatschappij.	
Producten	worden	steeds	meer	afgestemd	op	persoonlijk	wensen	(individualized	customization).	Het	
tempo	van	innovaties	is	niet	te	evenaren.	De	kameleontische	ondernemer	hecht	veel	belang	aan	de	
kracht	van	samenwerking	met	netwerkpartners.	De	cultuur	van	verandering	en	aanpassing	staat	
centraal,	evenals	experimenteren,	maximaal	gebruik	van	wat	er	in	de	organisatie	aanwezig	is,	de	
noodzaak	van	blijven	innoveren	en	zoeken	van	samenwerking	om	tot	grote	prestaties	te	komen.		
	
De	digitale	revolutie	maakt	mobile	moments	mogelijk,	dat	wil	zeggen	dat	je	met	behulp	van	je	
mobiele	telefoon	ieder	moment	maximaal	kan	beleven:	aankopen,	communicatie	en	emoties.	
Consumenten	kunnen	zich	zo	een	beeld	vormen	van	wat	een	gekozen	product	aan	beleving	bijdraagt,	
bijvoorbeeld	digitaal	bekijken	hoe	een	kledingstuk	je	staat.	Verbeelding,	dat	is	waar	het	dus	om	gaat.	
Een	pendant	is	de	scenariomethodiek	om	te	laten	zien	hoe	de	toekomst	eruit	zou	kunnen	komen	te	
zien.	De	stap	dat	de	eindgebruiker	zelf	het	creatieve	proces	invult	is	niet	ver	weg	meer.	Zo	verandert	
de	luie	consument	in	een	actieve	producent.	Denk	aan	het	opwekken	van	energie	met	behulp	van	
zonnepanelen.	Daarbij	past	dat	de	consument	ook	prijsgevoeliger	wordt	en	zich	ontwikkelt	van	
consument	naar	prosumer:	hij	brengt	zelf	ook	iets	in.	De	liberalisering	van	de	energiemarkt	rond	
2000	was	het	begin	van	een	ratrace	van	energiebedrijven	om	zoveel	mogelijk	winst	te	behalen.	
Daarmee	ging	het	in	tegen	de	tijdgeest,	die	niet	in	de	peutergedragsfase	zat,	maar	al	in	de	
synergetische	adolescentiefase.	De	energiebedrijven	zouden	dus	een	lange	termijnbeleid	met	de	
maatschappelijke	groeperingen	aan	moeten	gaan	over	een	verantwoord	klimaatbeleid.	Wat	is	nodig,	
wat	draagt	bij	aan	een	duurzame	bestemming?	En	volgens	mij	is	het	kwartje	nog	steeds	niet	gevallen.	
We	leven	2017.	Maar	in	plaats	van	het	concurrerend	maken	van	de	kostprijs	voor	zonne-energie	koos	
de	energiesector	voor	schaalvergroting	met	capaciteitsoverschotten	als	logisch	gevolg.		
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De	overheid	is	debet	aan	dit	gedrag	door	de	toepassing	van	mogelijkheden	van	duurzame	energie	
niet	te	bespreken	met	de	samenleving.	Dit,	terwijl	de	overheid	miljarden	euro’s	subsidie	ter	
beschikking	stelde	van	deze	exploitanten	van	bv.	windenergie.	De	ontwikkeling	van	lokale	
energienetwerken	is	onvermijdelijk,	omdat	de	kosten	van	lokale	energie	op	termijn	zeer	gering	
worden	en	veel	lager	liggen	dan	de	prijs	die	elektriciteitsmaatschappijen	vragen.	Die	lokale	
netwerken	zullen	niet	alleen	over	elektriciteit	gaan,	maar	ook	over	warmte	en	water.	Probleem	in	de	
energie	sector,	ook	zichtbaar	in	het	Energieakkoord,	is	dat	de	overheid	en	energiemaatschappijen	
niet	geloven	in	sterk	dalende	kosten	van	zonne-energie	en	dat	er	energie	in	overvloed	is,	in	plaats	
van	schaarste.	De	overheid	voelt	zich	net	zo	verantwoordelijk	voor	de	energiereuzen	als	de	
bankreuzen	tijdens	de	bankencrisis.	Dat	komt	niet	alleen	door	een	gebrek	aan	visie	en	investeren	in	
doorbraakinnovaties,	maar	ook	omdat	zij	belang	hebben	bij	het	heffen	van	belasting	van	de	
consumenten.		
	
Een	soortgelijke	reflex	zie	je	in	de	bouwmarkt;	deze	heeft	gekozen	voor	operational	excellence,	
omzetverhoging	in	plaats	van	doorbraakinnovaties.	De	overheid	bleef	de	woningmarktsector	
subsidiëren	en	investeerde	daarmee	dus	in	het	behoud	van	het	bestaande.	En	wat	er	dan	dus	weer	
gebeurt	is	een	overproductie.	De	mythe	van	de	toenemende	schaarste	en	oplopende	prijzen	werd	
dus	in	stand	gehouden.	De	klant	was	vergeten	en	de	kunstmatige	hoge	prijzen	voor	de	huizen	zorgde	
voor	een	financiële	crisis	die	iedereen	in	zijn	greep	hield.		
Bovenstaande	voorbeelden	geven	aan	dat	de	overheid	nog	verder	achter	de	feiten	aanloopt	dan	de	
sectoren	zelf.		En	het	stimuleren	van	maximale	zelforganisatie.	Sinds	de	‘uitvinding’	van	de	
verzorgingsstaat	is	dat	er	niet	beter	op	geworden.	Meebewegen	met	de	tijd	heeft	de	overheid	niet	of	
nauwelijks	gedaan.	Met	als	gevolg	een	legitimatiecrisis	vanaf	het	begin	van	deze	eeuw.	Nog	steeds	
overheerst	de	obsessie	van	de	maakbaarheid.	Wat	je	dan	ziet	is	dat	de	politiek	reageert	met	een	
gefragmenteerd	beleid	op	een	groot	aantal	gebieden;	het	gevolg	van	wat	wel	de	gulzigheid	van	het	
bestuur	genoemd	wordt.	In	plaats	van	te	investeren	in	de	netwerkvorming	in	de	maatschappij	door	
het	ondersteunen	van	maatschappelijk	arrangementen	en	alleen	flankerend	beleid	te	voeren	voor	
het	bestrijden	van	tekortkomingen.	De	kracht	van	de	netwerksamenleving	ligt	in	de	synergie		die	het	
gevolg	is	van	zelforganisatie	en	samenwerking.	Daar	zit	een	inhoudelijke	en	financiële	kant	aan.	Ten	
eerste	is	de	aanwezige	kracht	in	de	samenleving	groter	dan	in	de	overheid	en	ten	tweede	beschikt	de	
overheid	over	steeds	minder	financiële	middelen	om	haar	rol	te	kunnen	blijven	spelen.	Dus	de	
toekomstige	rol	zal	bestaan	uit:	meer	deelnemen	en	faciliteren;	reductie	van	portfolio;	inzet	van	
technologie	om	efficiëntie	en	kwaliteit	van	dienstverlening	te	verhogen.		
	
Doorbraken	in	de	komende	10	jaar	
De	voorlopers	zitten	al	in	de	volwassenheidsfase,	maar	andere	zullen	zich	moeten	aanpassen	aan	
nieuwe	ontwikkelingen.	De	kansen	zijn	er	en	zijn	aan	te	geven,	of	ze	werkelijk	benut	gaan	worden	is	
moeilijker	te	beantwoorden.		
	
De	aanpassingen	in	het	onderwijs	zijn	net	zo	voor	de	hand	liggend	als	moeilijk	te	realiseren.	De	
generatie	Z	of	Einstein	mag	dan	op	grond	van	vertrouwen	en	vrijheid		klaar	zijn	voor	de	
participatiesamenleving	en	op	zoek	zijn	naar	zelfverwerkelijking,	terwijl	ook	de	technologie	een	hoop	
mogelijk	maakt:	aanleren	van	vaardigheden,	zelfwerkzaamheid	bevorderen,	zelf	resultaten	bijhouden	
en	zelf	evalueren	van	de	resultaten.	Bv.	zichtbaar	in	MOOC’s:	massive	open	online	courses.	Ons	
topsectorenbeleid	is	erg	naar	binnen	gericht,	het	gaat	om	een	gesloten	kring	van	betrokkenen	en	te	
veel	partijen	hebben	een	eigen	agenda.		
	
Wat	de	agrarische	industrie	betreft	wordt	steeds	duidelijker	dat	consumenten	ook	producenten	
willen	worden.	De	condities	worden	steeds	gunstiger:	energie	opwekken,	zelfzorginstrumenten	
ontwikkelen.	Daar	hoort	ook	kennisdelen	bij,	meer	gemeenschapszin,	contact	met	de	natuur,	invloed	
op	je	eigen	leven,	meer	rechtvaardigheid	en	een	zinvol	bestaan.		
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In	de	zorgsector	zie	je	innovatiecommunities	(en	gemeenschapslaboratoria)	ontstaan,	zoals	
Biocurious	dat	zelf	onderzoek	doet	naar	de	kansen	en	gevaren	van	genetische	producten.	Integratie	
van	verschillende	databronnen	levert	een	grotere	voorspelbaarheid	op	van	ziekte	en	gezondheid,	
met	uitzicht	op	medicijnen	en	gerichte	preventie.	En	natuurlijk:	het	eigen	leefgedrag	afstemmen	op	
datgene	dat	men	meet	en	waarin	risico’s	verscholen	liggen.	De	overheid	trekt	zich	niet	helemaal	
terug,	maar	zal	burgerinitiatieven	ondersteunen	met	het	vervullen	van	regisserende	taken	en	de	
opbouw	van	care-platforms.		
Opvallend	is	dat	de	banken	in	de	financiële	sector	nog	erg	hechten	aan	hun	eigen	belang.	Terwijl	de	
economie	in	de	synergetische	fase	zit,	blijft	de	financiële	sector	telkens	achter	en	denkt	dat	
gemaakte	fouten	automatisch	door	de	overheid	worden	gecompenseerd.	De	rol	van	het	bankwezen	
is	in	feite	nog	een	onontgonnen	terrein.	Een	gedeelde	visie	en	roadmap	voor	de	toekomst	is	er	nog	
steeds	niet.	Zij	heeft	zich	nog	onvoldoende	verbonden	met	de	participatiemaatschappij.	Het	
(krediet)beleid	is	in	de	ogen	van	de	cliënt	niet	transparant.	Ook	de	Hoge	Raad	heeft	twijfels	over	de	
zorgplicht	van	banken	inzake	bv.	de	derivatenhandel.	Ook	is	de	vraag	opportuun	naar	de	hoogte	van	
financiële	risico’s	ten	behoeve	van	het	algemeen	belang.	Wat	voor	rol	meet	de	bank	zich	in	de	
toekomst	aan?	Pakt	ze	moral	hazard	gedrag	aan:	het	feit	dat	mensen	niet	direct	risico’s	lopen	voor	
hun	eigen	gedrag.		
	
	
De	rol	van	de	overheid	in	de	participatiesamenleving	zal	kleiner	worden,	omdat	het	rondpompen	van	
belastinggeld	en	premies	steeds	lastiger	wordt	door	de	groei	van	de	informele	economie	(het	
belasten	van	inkomen	en	omzet	wordt	steeds	lastiger).	Bovendien	schiet	haar	verbeeldingskracht	
tekort	om	de	veranderingen	in	de	samenleving	te	regisseren.	De	overheid	roept	aan	de	ene	kant	
burgers	op	om	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	de	wereld	om	hen	heen,	maar	kan	aan	de	
andere	kant	moeilijk	omgaan	met	de	zelfredzame	burger.	
	
De	participatiemaatschappij	impliceert	dat	overheid,	
bedrijfsleven	en	kennis-	en	ontwikkelingsinstellingen	
zich	gezamenlijk	richten	op	innovatie	in	de	vorm	van	
research	valleys.	Dat	is	meer	dan	het	delen	van	
gemeenschappelijke	voorzieningen.	Het	gaat	om	
gezamenlijke	productontwikkeling	op	basis	van	
gezamenlijke	marketing	van	deze	producten.	
Daarnaast	zie	je	ook	dat	de	stad	zich	ontwikkelt	als	
innovatieplatform,	waarbij	staat	en	bedrijfsleven	
zich	meer	en	meer	gaan	verbinden	en	er	misschien	
een	soort	van	economisch	nationalisme	gaat	
ontstaan.	Wellicht	gaan	er	meer	staatsbedrijven	
ontstaan.	Ook	doen	zich	veel	sectorale	innovatieplatforms	voor,	die	zich	met	nieuwe	producten	
opnieuw	gaan	uitvinden.	Waardoor	wordt	de	participatiesamenleving	nu	gedreven?	Met	name	het	
zoeken	naar	geluk.	Dat	heeft	met	zelforganisatie	te	maken,	het	gezond,	gelukkig	en	vitaal	ouder	
worden	staat	centraal	in	de	participatiesamenleving.		
Ook	nu	zal	een	protestbeweging	het	initiatief	nemen	en	wellicht	de	wegbereider	zijn	van	de	zesde	
technologische	revolutie.	Mogelijkerwijs	zal	de	werkloosheid	katalysator	zijn	voor	het	culturele	
protest.	Een	nieuwe	visie	op	arbeid	is	noodzakelijk,	waarbij	integratie	van	informele	en	formele	
arbeid	tot	nieuwe	concepten	van	werk	moet	leiden.	Als	menselijk	emotie	geen	uitweg	vindt	in	de	
economie,	dan	worden	rijkdommen	vernietigd.	Het	belang	van	een	sociale	samenhang	is	daarom	erg	
belangrijk.	Verder	moet	het	kapitaal	dat	belegd	is	op	een	of	andere	manier	weer	in	de	eigen	
samenleving	worden	geïnvesteerd.	Dat	geldt	voor	pensioenfondsen	en	banken.	Dus	ook	de	houding	
van	de	beleggers	moet	veranderen.	De	toekomst	van	Europa	zal	geen	smeltkroes	zijn	maar	een	
mozaïek	van	krachtige	regio’s	met	eigen	culturen.	Met	als	organisatiemodel	de	zelforganisatie	
(tegenover	Aziatische	landen	met	hiërarchie	en	de	VS	bedrijven	en	individuen).		
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Strategievorming	en	op	zoek	naar	de	big	bang	
Het	bepalen	van	een	koers	voor	de	toekomst	is	geen	eenvoudige	zaak,	omdat	het	puur	vertrouwen	
op	het	rationele	denkvermogen	veel	risico’s	met	zich	meebrengen,	maar	alleen	vertrouwen	op	onze	
intuïtie	is	ook	een	zwakke	basis	voor	het	uitstippelen	van	een	lange	termijnstrategie.	Het	komt	in	elk	
geval	aan	op	vertrouwen	op	de	mensen	die	het	betreft,	op	een	onafhankelijke	houding	en	zo	eerlijk	
mogelijke	meningsvorming	over	de	strategie	die	op	tafel	ligt.	Het	gaat	om	verbeeldingen	van	de	
vooruitgang.	Er	zijn	een	paar	methoden	die	hiermee	rekening	houden:	

• Futures	Fit-methode:	op	grond	van	een	persoonlijke	relevantielijst	toewerken	naar	een	
prioriteitenlijst.	Eerste	fase	is	de	identificatie	van	het	product	vanuit	een	visie,	een	droom.	
Daarna	volgt	de	bepaling	van	de	strategische	teamsamenstelling.	Vervolgens	de	bepaling	van	
de	kritische	succes-	en	faalfactoren.	En	tot	slot,	de	opbouw	van	het	afnemersnetwerk.	

• Flexions	approach	van	McKinsey:	flexions	zijn	synoniemen	voor	problem	solving	languages.	
Het	begint	bij	de	identificatie	van	het	netwerk.	Daarna	volgt	een	analyse	van	ontwikkelingen	
en	trends,	onderzoek	naar	het	gedrag	van	stakeholders,	onderzoek	van	de	systeemdynamica	
en	onderzoek	naar	de	informatieverwerking	in	de	organisatie.		

Voordeel	van	de	eerste	methode	is	dat	het	zich	niet	riht	op	bestaande	relaties,	maar	ruimte	biedt	aan	
nieuwe	stakeholders.	Verder	is	onderzoek	naar	de	systeemdynamica	alleen	wenselijk	als	blijkt	dat	bij	
de	FF-sessie	over	kritische	succes-	en	faalfactoren	onvoldoende	zicht	ontstaat	op	de	te	verwachten	
uitkomsten.	Voordeel	van	de	FF	is	dat	het	product	centraal	staat	en	de	organisatie	zich	aanpast	aan	
de	eisen	van	het	product.	Het	afnemersbestand	wisselt	voortdurend.		
	
De	big	bang	betreft	het	product	dat	als	metafoor	kan	dienen	voor	de	belangrijkste	ontwikkelingen	in	
de	nieuwe	tijd.	Als	we	ons	verdiepen	in	de	techno-economische	ontwikkelingen	dan	doen	zich	een	
aantal	kandidaten	voor:	

• Zeer	goedkope	duurzame	(zonne)energie	
De	prijzen	voor	zonnepanelen	dalen	jaarlijks	met	5-6%,	terwijl	de	markt	jaarlijks	met	30%	stijgt.		

• Grafeen	als	grondstof	voor	computerchips	en	vervanger	van	kunststof	
Grafeen	is	veel	sterker	dan	metaal,	batterijen	kunnen	snel	worden	opgeladen	en	bevat	veel	meer	
energie.	Chips	worden	veel	goedkopen	en	lichter.	Ook	de	nanotechnologie	moet	genoemd	worden.		

• Communicatie	van	hersenen	met	computers		
Denk	aan	regeneratieve	geneeskunde,	waarbij	cellen,	weefsels	en	organen	opnieuw	worden	
opgebouwd.	Breinonderzoek	gaat	in	de	richting	van	het	opbouwen	van	een	virtueel	brein	dat	draait	
op	siliciumchips	in	een	supercomputer.	Robotisering	en	synthetische	biologie	(ombouw	van	
natuurlijke	levensvormen	naar	kunstmatige	levensvormen)	

• Digitale	onsterfelijkheid	
De	digitale	onsterfelijkheid	bouwt	voort	op	de	ontwikkeling	van	kunstmatige	intelligentie	die	sterker	
is	dan	de	menselijke	intelligentie.	Dat	past	in	het	denken	over	het	vergroten	van	vermogens	van	de	
mens	om	creatief	om	te	gaan	met	de	uitdagingen	van	de	wereldwijde	beschaving.	Het	overbrengen	
van	de	persoonlijkheid	van	de	mensen	op	de	robot.	Transplantatie	van	het	brein	naar	de	robot	als	de	
mens	is	overleden.	De	mens	zou	in	die	gedachte	voort	kunnen	leven	in	een	ander	lichaam.		
	
Om	de	toekomst	als	uitdaging	te	zien,	moeten	we	iets	doen	aan	het	vergroten	van	onze	
verbeeldingskracht.	Verspreiding	van	de	verbeeldingskracht	verloopt	volgens	de	bioloog	Richard	
Dawkins	niet	alleen	via	de	genetische	evolutie,	maar	ook	via	de	memetische	evolutie,	waarmee	hij	
bedoelt	dat	ook	de	cultuur	zich	verspreidt	met	behulp	van	memen.	Dat	zijn	fysieke	representaties	
van	informatie.	Vergelijk	ook	Ken	Wilber	en	Spiral	Dynamics.	Het	begrip	vertoont	verwantschap	met	
het	begrip	‘flow’	dat	zich	in	interactie	van	mensen	afspeelt	en	waarin	mensen	het	gevoel	hebben	in	
contact	te	staan	met	de	wereld	om	hen	heen	en	daarmee	betekenis	geeft	aan	de	dingen	die	zij	doen.	
Alleen	clusters	van	memen	kunnen	verandering	in	het	denken	van	mensen	teweegbrengen.		
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Evaluatie	
Wat	het	boek	heeft	laten	zien	is	dat	de	crises	(met	name	op	financieel	gebied)	in	de	technologische	
ontwikkeling	te	maken	hebben	met	de	te	hoge	verwachtingen		waardoor	een	zeepbel	in	de	
prijsvorming	ontstaat	en	overproductie	het	gevolg	is.	Daarbij	komt	dat	de	dominante	klasse	in	de	
samenleving	z’n	macht	gebruikt	die	gebaseerd	is	op	de	successen	uit	het	verleden.	Wij	noemen	dat	à	
la	Scharmer	de	download	strategie.	Leidinggevende	lopen	per	definitie	decennnia	achter	bij	de	
ontwikkeling	van	technologische	innovaties	en	zijn	daar	niet		gewoon	mee.	Daarmee	is	ook	een	
maatschappelijk	conflict	in	de	dop	geboren.	Dat	knelt	des	te	meer,	omdat	de	technologische	
ontwikkelingen	een	exponentieel	verloop	hebben.		
	
Interessant	vind	ik	de	analytische	toon	van	het	boek	en	de	verklaring	voor	crises,	zoals	hierboven	nog	
eens	aangegeven.	Anderzijds	wordt	ook	een	behoefte	zichtbaar	aan	een	vorm	van	ethiek,	waarbij	de	
internationale	orde	meer	uit	zou	moeten	gaan	van	een	minimumeis	van	menselijkheid	en	dat	er	een	
brug	geslagen	kan	worden	naar	een	nieuwe	manier	om	in	netwerken	te	integreren	en	daarmee	
nieuwe	allianties	tot	stand	gebracht	kunnen	worden.	Als	de	crises	beter	bestreden	zouden	kunnen	
worden,	komt	een	nieuwe	fase	in	de	ontwikkeling	van	de	mensheid	in	zicht.	De	komst	van	het	
neohumane	tijdperk.	Een	nieuwe	culturele	revolutie	van	1968	rond	2025	zou	opnieuw	kunnen	
uitbreken	en	leiden	tot	realisatie	van	de	nieuwe	waarden	en	normen.		


