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Enkele reacties:

Wim de Ridder heeft een fascinerend boek geschreven waarin hij beschrijft wat de toekomst
ons mogelijkerwijs brengen zal: De Wereld breekt open.
Maar niet alleen zal de wereld open breken. Ook onze geest. Naarmate onze kennis en
mogelijkheden die in deze complexe wereld binnen handbereik komen toenemen, zullen
onrechtvaardigheden afnemen.
De periode 2010 tot 2050 zal ongelooflijk veel veranderingen te zien geven. In onze stoutste
dromen kunnen we ons daar geen voorstelling van maken. De auteur licht een tipje van de
sluier op en neemt ons mee op een avontuurlijke reis. Een reis zonder einddoel. Op het
schip ‘Zelfontplooiing’.
Volgens Aristoteles is de tijd ‘een opeenvolging van nu-momenten’. En inderdaad, van dag-
tot-dag zullen wij onze toekomst creëren. De 15000 dagen die voor ons liggen tot 2050
zullen op elk denkbaar gebied de wereld op haar grondvesten doen schudden.
In 2050 zullen we omzien in verbazing en verwondering en zeggen “Wim zat er niet ver
naast”.
Albert de Booy,Oprichter en CEO Speakers Academy®

Collega Wim de Ridder overtreft zichzelf met zijn nieuwe boek 'De Wereld Breekt Open'.
Juist in deze turbulente tijd is ordening van wat er allemaal op ons afkomt hard nodig, en zijn
grote lijnen naar de toekomst van onschatbare waarde voor een ieder die een eigen koers
wil uitzetten. Dat doet hij op een inspirerende manier. Ook komt de auteur met een
uitgewerkte methode - Futures Fit - om binnen organisaties werknemers te betrekken bij de
ontwikkeling van strategische opties. Daarmee biedt hij een, voor de praktijk belangrijke
verbetering van de bekende scenario methodiek. De uitkomst stelt bestuurders in staat
sneller en beter te beslissen. Geen twijfel, dit boek moet u lezen.
Guus Berkhout, hoogleraar Geowetenschappen, TU Delft

Een glashelder betoog waarin ik enerzijds geleerd hebt om te gaan met complexiteit en
anderzijds ‘zekerheden’ te laten domineren in je toekomstvisie. Dat is ook voor ondernemers
van groot belang: zonder visie op de toekomst is ondernemerschap een risicovolle
onderneming. Uit eigen ervaring weet ik dat Futures Fit een fascinerend ‘serious game’ is.
Het is ongelooflijk hoeveel onderwerpen in één sessie de revue passeerden en een brede
basis legde onder onze strategische verkenning.
Ivo Matser, CEO TSM Business School

‘If you don’t know where you are going, any road will take you there’, zei het konijn in Alice
in Wonderland. Met Wim de Ridder en het systeem FuturesFit werken wij samen om
bedrijven te helpen helder te krijgen welke wegen voor de organisatie relevant zijn. Dit boek
met daaraan gekoppeld het strategisch kwartet, is een geweldige, nieuwe werkwijze om
toekomstplannen te maken. Zij geven snel en helder duidelijkheid. Dus, DOEN!
Irene Koel, FD-columnist, ondernemer en mede-eigenaar van BLOEI, creative innovation,
Trendimplementatie Bureau van het Jaar 2009, www.bloei.nu

Wim de Ridder is mijn grootste inspirator. Zijn nieuwste boek bewijst eens te meer waarom:
hij ziet revolutionaire kansen voor leiders en bedrijven om hun bedrijven echt
toekomstbestendig te maken. Een absolute aanrader!
Adjiedj Bakas, Trendwatcher van het Jaar 2009 en auteur van World Megatrends



De Wereld Breekt Open is een fantastisch toekomstboek, zowel methodologisch als
inhoudelijk up-to-date. Het is een verkenning van de frontlijn van wat op belangrijke gebieden
technisch mogelijk is. Deze toekomst komt razendsnel dichterbij. Het boek is een must en
een kompas voor iedere organisatie.
Hans van der Veen, directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nuchter bezien. Anders bekeken. Theorie en praktijk in symbiose. Nieuwe inzichten door
Futures Fit en inspiratiebron voor innovatie. Wim de Ridder’s glasheldere visie, met veel
voorbeelden uit de historie en metaforen op de toekomst is aan te bevelen voor zowel het
directieteam als voor de pursang ondernemer.
Jan Willem Rietdijk, Formal Executive director Ernst & Young, Founder Upturn

Met zijn grote creativiteit en beweeglijkheid lijkt Wim de Ridder als geen ander in staat de
nieuwe tijd te verkennen. De Wereld Breekt Open is een toekomstverkenning die als een
web gesponnen is. Vertakken, verbinden, bewegen en aan de lezer uiteindelijk een helder
patroon tonen. De verbazing over wat er staat te gebeuren slaat snel om in enthousiasme
om met de denkbeelden aan de slag te gaan. Een boeiend perspectief en een fantastische
methodiek.
Martien Penning, Ondernemer en oprichter Hillenraad
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Ten geleide

Tien jaar geleden, zo rond de eeuwwisseling, werd ik getroffen door de euforie rond het
begrip cyber space. Het duurde even voordat ik begreep dat daarmee een verwijzing naar
onze 21ste eeuwse leefwereld werd bedoeld. Deze ‘leefwereld’ is iets anders dan de fysieke
wereld waarin we leven, en het is ook niet dezelfde als onze denkwereld. Onze fysieke
wereld is grijpbaar, deels maakbaar en kent steeds minder geheimen. Ik laat me graag
overtuigen dat onze denkwereld in de loop van de tijd niet veel groter is geworden, de oude
Griekse en Romeinse geleerden zijn niet te overtreffen. Maar de cyberwereld is in veel
opzichten nieuw en uiterst fascinerend. Voor sommigen is de impuls en groei die cyber
space aan onze leefwereld geeft niet minder dan een big bang die een nieuwe, revolutionaire
tijd inluidt; voor anderen is zij juist een nachtmerrie. Veel mensen zijn namelijk niet in staat
om een plaats te verwerven in de nieuwe sociale netwerken en worden inmiddels al ‘de
slachtoffers van de informatiemaatschappij’ genoemd.

Onze leefwereld is een aantrekkelijk onderzoeksobject. Het internet genereert veel
empirische data en er is genoeg methodiek beschikbaar om deze data in aansprekende
beelden te presenteren. Het meest schokkend zijn de hypotheses die de mens neerzetten
als sociale atomen waarvan het functioneren wordt bepaald door het systeem waarin zij
leven. ‘Think Patterns, Not People’, is zo'n uitspraak, van de Engelse wetenschapper Mark
Buchanan. We zien ook hoe groepen mensen in collectieve self fulfilling prophecies geloven
en daarmee als ware het een zwerm vogels onder meer de informatierevolutie van de laatste
decennia hebben veroorzaakt. Hetzelfde gebeurt nu weer waar het gaat om de ontwikkeling
van nanotechnologie, genetica en robotica. Ook op deze gebieden doen velen mee aan de
mondiale wedren.
Op onze planeet, waar van de 6,5 miljard bewoners maar liefst 5 miljard via de mobiele
telefoon met elkaar zijn verbonden (en 2 miljard ook via e-mail), is de leefwereld van veel
mensen in korte tijd veel groter geworden. Verrassender is dat we ontdekken dat deze
leefwereld een hiërarchische structuur heeft, waarin sommige mensen meer invloed hebben
dan anderen. We zien hoe steeds meer mensen zich profileren als actieve ‘meedenkers’ van
de politiek en als consumenten van producten en diensten die zij in meer of mindere mate
zelf hebben bedacht en ontworpen. De hedendaagse patiënt doet via internet aan
zelfdiagnose en confronteert de arts met de uitslag ervan. De sterke groei van de
interneteconomie lijkt niet te stuiten.
Vanuit het vakgebied van de toekomstverkenning wordt al enige tijd benadrukt dat er sedert
de eeuwwisseling wereldwijd sprake is van sterke economische groei. Sommigen
verwachten het hoogtepunt van de economische groei in 2015 (William Halal, Techcast1),
anderen in 2020 (Helmut Gaus, Gent2). Dit beeld staat in schril contrast met de recessie die
in 2008 uitbrak en de ontwikkelde landen het sterkst heeft getroffen. Deze recessie wordt
vaak gezien als een ontwikkeling veroorzaakt door een systeemcrisis in de financiële sector,
maar ook de politiek is het afgelopen decennium haar ankers en daarmee haar sturende rol
kwijtgeraakt. Volgens mij is de oorzaak van de recessie dan ook minder eenduidig aan te
geven en kan zij nog het best worden toegeschreven aan ons beperkte
aanpassingsvermogen aan de nieuwe tijd.
De tijd staat niet stil. Nu we opkrabbelen uit de economische recessie begint de toekomst
weer te wenken. Wij verwachten welkom te zijn in de nieuwe tijd. We zijn er naar op zoek en
nemen ons voor om op de weg daarheen zo weinig mogelijk bagage mee te nemen. Op
deze wijze kunnen we ontdekken hoe we ons leven kunnen inrichten met de mogelijkheden
die zich aandienen. Picasso zei het zo: ‘Ik zoek niet, ik vind.’ Hij keerde zich daarmee tegen
Plato, die van mening was dat als je niet weet wat je zoekt, je het ook nooit zult vinden.
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Het motto van Picasso staat in dit boek centraal. Vier hoofdstukken met een keur aan feiten
en toekomstvisies die in deze tijd reeds herkenbaar aanwezig zijn, passeren de revue. Deze
hoofdstukken worden omlijst met de beschrijving van een nieuw instrument dat voor veel
bedrijven en organisaties al uiterst effectief is gebleken in de zoektocht in de nieuwe wereld.
Dit instrument, dat de naam Futures Fit heeft gekregen, onderscheidt zich van gangbare
planningsystemen. Futures Fit gaat niet op zoek naar kansen om onze huidige positie te
versterken en laat ons de successen van het verleden vergeten. Deze successen, zo weten
we inmiddels, vormen immers geen enkele garantie voor de toekomst.
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1.1. Strategische beslissingen

De toekomst geeft al veel van haar geheimen prijs. Ondernemers en bestuurders kunnen op
zoek gaan naar de voortekenen van de nieuwe tijd, om de toekomst van hun organisatie zo
goed mogelijk in te schatten. Maar leiders hebben nogal eens de neiging om op zoek te gaan
naar de kansen en bedreigingen die onder de actuele omstandigheden reëel zijn, en nemen
op basis daarvan dus beslissingen die binnen bestaande kaders nieuwe perspectieven
bieden. Generaals wordt niet voor niks vaak verweten dat zij vooral bezig zijn om alsnog de
vorige oorlog te winnen. Beter is om de reeds aanwezige toekomstinformatie serieus te
nemen en deze te gebruiken als startpunt van het planproces. Denk hierbij aan de zinsnede
‘vooruitzien is regeren’. In de praktijk worden ‘vooruitzien’ en ‘regeren’ vaak in de
omgekeerde volgorde toegepast, om te benadrukken dat daadkracht voorop staat in het
veroveren van de toekomst. Ten onrechte, want wie de toekomst beter heeft leren kennen,
kan veel gerichter op zijn doel afgaan. Daadkracht loont vooral voor wie de ‘fit met de
toekomst’ heeft gevonden.

In dit boek ga ik eerst in op enkele beperkingen en veelvoorkomende vergissingen bij het
uitwerken van toekomststrategieën en -visies. In de volgende paragraaf wordt een nieuwe
scenariomethode beschreven waarmee ieder type organisatie of bedrijf tot strategievorming
kan komen in de nu nog onbekende maar deels toch al wel voorspelbare wereld.

‘Vooruitzien is regeren’
De bekendste futurologen van de vorige eeuw, Herman Kahn en Anthony Wiener,
publiceerden in 1967 het toekomstonderzoek The Year 2000, waarin zij een in veel
opzichten bijzonder nauwkeurig beeld schetsten van de wereld die wij nu kennen. Zij
voorspelden bijvoorbeeld het gebruik van computers voor alle zakelijke en financiële
informatievoorziening, elektronische gelduitgifte, moderne vormen van weersvoorspellingen
en misdaadbestrijding. Kahn en Wiener voorzagen al in 1967 dat het gebruik van de
personal computer wijder verbreid en makkelijker zou zijn dan bridgen of autorijden. Des te
opmerkelijker is het dat beide futurologen nog steeds niet de waardering krijgen die hen
toekomt.

Op 7 juni 2008 schreef redacteur Simon Rozendaal in Elsevier dat het maar goed is dat we
de toekomst niet kunnen voorspellen. Als bewijs voerde hij The Year 2000 aan. Over de lijst
van Kahn en Wiener met 100 technische vernieuwingen die volgens de auteurs
waarschijnlijk in de laatste 33 jaar van de 20ste eeuw zouden worden gerealiseerd, schrijft
Rozendaal het volgende: ‘Op nummer 13 staat “reductie van erfelijke en aangeboren
afwijkingen”. Op 16 “verhoudingsgewijs doeltreffende eetlust- en gewichtscontrole”. Op 21
“gecontroleerde en of hoogst doeltreffende ontspanning en slaap”. Op 31 “zekere mate van
beheersing van weer en klimaat”. Op 35 “menselijke winterslaap voor vrij lange perioden
(maanden tot jaren)”. Op 67 “commercieel lonende winning van olie uit leisteen”. Op 69
“individueel vliegende platformen”. Op 87 “gestimuleerde en geplande, en wellicht
geprogrammeerde dromen”. En op 94 van de lijst “goedkoop wegvrij (en faciliteitenvrij)
vervoer”.’3

De cynicus, Simon Rozendaal, heeft op het eerste gezicht het gelijk aan zijn zijde. Maar wie
verder kijkt, ziet dat veel onderwerpen weliswaar niet voor het jaar 2000 werkelijkheid zijn
geworden, maar in 2010 hoog op de lijstjes van veel wetenschappers en ondernemers staan.
De toenemende kennis van de hersenen opent bijvoorbeeld een wereld van nieuwe
mogelijkheden en is uiterst actueel. Kahn en Wiener voorzagen deze en andere
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ontwikkelingen zonder de feiten te kennen die in onze tijd inmiddels gemeengoed zijn
geworden. Het enige wat hen zou kunnen worden verweten, is dat zij het exponentiële
karakter van technologische ontwikkelingen niet hebben onderkend. Zij hielden rekening met
lineaire ontwikkelingen en kwamen daardoor uit op meer resultaten in de eerste 33 jaar van
hun tijdslijn dan bij een traag startende, exponentieel verlopende curve mag worden
verwacht.

De exponentiële groei van genetische kennis is anekdotisch. Het human genome project, dat
in 1988 was start ging, had in 1995 pas 1 procent van het menselijk genoom in kaart
gebracht. Enkele sceptici trokken zich toen uit het project terug. Zij zagen onvoldoende
progressie, maar het onderzoek lag op dat moment volgens de exponentiële groeicurve
precies op schema, wat in dit geval betekende dat in de 7 jaren erop de omvang van het in
kaart gebrachte genoom elk jaar verdubbelde. In 2003 werd dan ook al de mijlpaal van 100
procent bereikt, 2 jaar voor het geplande tijdstip. Eenzelfde exponentiële groei vond eind
vorige eeuw plaats bij de opkomst en capaciteitsgroei van computers en telecom-apparatuur.

Figuur 1.1. Vooruitzien is regeren.

Tunnelvisie
Naast een goede timing is een verantwoorde onderbouwing van vooruitzichten noodzakelijk.
Een voorbeeld van een toekomstvisie gebaseerd op ontoereikende of verouderde informatie,
is het volgende.
Het was een mooie zomeravond, juli 1914.4 Servische terroristen hadden in Sarajevo de
Oostenrijkse kroonprins vermoord en de Oostenrijkse regering had daarop geantwoord met
een ultimatum aan Servië. Rusland schoot de Serviërs te hulp met een oorlogsverklaring aan
Oostenrijk. Duitsland steunde Oostenrijk en de Franse ambassadeur stelde de Rijkskanselier
ervan op de hoogte dat Frankrijk ‘in overeenstemming met zijn nationaal belang’ zou
handelen. De Duitse regering was niet verrast: volgens het scenario dat eerder was
opgesteld, tekende keizer Wilhelm II naast een oorlogsverklaring aan Rusland ook een
mobilisatiebevel tegen Frankrijk. Daarna brak een spontaan feest uit. De keizer hield een
korte toespraak en een in allerijl ontboden orkest speelde de Pariser Einzugsmarch.
Niemand twijfelde aan de voorspelling die in alle kranten te lezen stond: de soldaten zouden
vóór de lente weer thuis zijn.
De militaire leiding van Duitsland had niets aan het toeval overgelaten. Maarschalk Alfred
von Schlieffen (1833-1913) had een scenario opgesteld voor een tweefrontenoorlog.
Uitgangspunt daarbij was het gegeven dat Duitsland als enige Europese mogendheid in
staat was binnen enkele dagen zijn leger te mobiliseren. Omdat Rusland er vele weken over
zou doen voor het zijn troepen paraat had, konden de Duitse legers eerst in het westen
worden ingezet om Frankrijk met een snelle klap uit te schakelen terwijl dat land nog aan het
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mobiliseren was. Daarna zouden de soldaten per trein naar het oosten worden vervoerd om
de Russen terug te drijven.
De Duitse economische en technologische voorsprong vertaalde zich in grote militaire kracht
en snelheid, en het land beschikte over generaals die vooruit dachten. Daarom was het geen
gewaagde voorspelling dat Duitsland de Grote Oorlog zou winnen. Bovendien waren de
Duitse eenwordingsoorlogen van 1866 en 1870 ‘frisse, vrolijke oorlogen’ geweest, wat het
extra verleidelijk maakte ook ditmaal een korte strijd te verwachten.
De Duitse generaals waren zó onder de indruk van technische verworvenheden als het
snelle transport per spoor en de vuurkracht van hun geschut, dat ze vergaten om op andere
zaken te letten, bijvoorbeeld op de inmiddels sterk verhoogde Russische mobilisatiesnelheid.
Wel zagen zij de industrialisering van Rusland, de aanleg van spoorlijnen in Frankrijk en de
omvang van de Amerikaanse koopvaardijvloot op de Atlantische oceaan. Op die gegevens
baseerden ze de voorspelling dat de tweefrontenoorlog na 1915 niet meer gewonnen kon
worden, aangezien Rusland dan al sterker zou zijn, Frankrijk sneller en Groot-Brittannië
beter bevoorraad. Daarom drongen de Duitse generaals in de zomer van 1914 bij de
aarzelende politici aan op een snel aan te vatten oorlog: het was jetzt oder nie. Zo brak de
Eerste Wereldoorlog uit omdat de generale staf van de sterkste Europese mogendheid zich
tot in de puntjes had voorbereid op maar één situatie. De Duitse generaals waren de
gevangenen geworden van hun eigen scenario.

Complexiteit als schijnzekerheid
In april 2010 maakte The New York Times melding van de discussie in het Amerikaanse
leger over het gebruik van PowerPoint. Onder de titel: We Have Met the Enemy and He is
PowerPoint schreef de krant over de grote vlucht die dit Microsoft-programma in het leger
heeft genomen. Generaal Stanley McChrystal, die in die tijd de Amerikaanse en NAVO
militairen in Afghanistan aanvoerde, woonde dagelijks ten minste 1 à 2 PowerPoint-
presentaties bij.
De weerstand hiertegen neemt inmiddels toe. In het leger wordt gewaarschuwd tegen de
illusie dat een militair probleem via een dergelijke presentatie kan worden doorzien en
oplosbaar is. Legercommandanten melden dat het gebruik van Powerpoint inhoudelijke
discussies bemoeilijkt, weinig ruimte laat voor kritische kanttekeningen en dat ook de
besluitvorming eronder lijdt.5

Figuur 1.2. De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates kijkt in maart 2010 in Kabul naar een
PowerPoint presentatie: ‘When we understand that slide, we’ll have won the war’.

Zwarte zwaan
De Amerikaanse ex-beurshandelaar van Libanese afkomst Nassim Taleb wijst in dit verband
op een tekort in ons menselijk denken. Hij stelt vast dat er zich veel gebeurtenissen
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voordoen die in onze beleving volstrekt onverwacht zijn. Maar deze gebeurtenissen blijken,
nadat zij hebben plaatsgevonden, bij nader inzien helemaal niet zo onverwacht te zijn. Taleb
noemt deze gebeurtenissen ‘zwarte zwanen’. In de verbeelding van mensen bestaan zwarte
zwanen niet, totdat zij horen dat de zwanen in Australië zwart zijn.

In zijn boek De Zwarte Zwaan, de impact van het hoogst onwaarschijnlijke noemt Taleb drie
tekorten van de menselijke psyche als het gaat om het voorspellen van de loop van de
geschiedenis, te weten:
1. de illusie van kennis, ofwel dat we, in een wereld die veel ingewikkelder is dan we

beseffen, denken te weten hoe de dingen zullen gaan;
2. de retrospectieve vertekening, wat betekent dat we zaken alleen achteraf kunnen

beoordelen, alsof ze alleen te zien zijn in een achteruitkijkspiegel. Dit heeft tot gevolg dat
gebeurtenissen in geschiedenisboeken helderder en ordelijker lijken te verlopen dan in
de empirische realiteit eigenlijk het geval is;

3. de handicap van gezaghebbende mensen om toe te geven aan hun drang om de
werkelijkheid op te delen in heldere maar te simpele categorieën.6

Figuur 1.3. Zwarte zwanen bestaan echt.

Tegenwoordig komen we vaker zwarte zwanen tegen dan vroeger. Eén van de redenen
hiervan is de verminderde schaalbaarheid van de samenleving. Met schaalbaarheid wordt
bedoeld dat prestaties in delen kunnen worden onderscheiden en per deel kunnen worden
gewaardeerd en afgerekend. De werkzaamheden van iemand die op basis van een
urencontract werkt zijn schaalbaar, en zijn inkomen is beter voorspelbaar dan dat van
bijvoorbeeld de artiest die een gouden DVD scoort of de auteur die een bestseller schrijft. Bij
materiële producten zien we deze schaalbaarheid vaak nog wel terug, maar bij immateriële
diensten, die tegenwoordig in ons deel van de wereld een groot deel van de economie
uitmaken, is dat veel minder het geval.7

Volgens Taleb is er nog een oorzaak dat veel experts ten onrechte verwachtingen wekken.
De beste voorspellingen komen van experts die zich bezighouden met problemen die zich
steeds op dezelfde wijze voordoen. Voorbeelden van dergelijke experts zijn
vleeskeurmeesters, astronomen, testpiloten, bodemkundigen, schaakgrootmeesters,
natuurkundigen, wiskundigen, accountants en verzekeringsanalisten. Voorbeelden van
experts die over het algemeen geen meerwaarde hebben, zijn volgens Taleb
beurshandelaren, klinisch psychologen, psychiaters, rechters, gemeenteraadsleden,
economen en financieel adviseurs. Zij hebben immers te maken met problemen die zich
steeds op een andere wijze kunnen voordoen. Hierdoor ontbreekt het deze experts aan

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cygnus_Atratus_Singapore.jpg
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betrouwbare empirische kennis om professioneel te handelen. Daarbij komt nog eens dat
veel experts niet weten wat zij niet weten, en dat leidt volgens Taleb tot zelfbedrog.8

Het beroep dat hij jarenlang heeft uitgeoefend, handelen op de geld- en kapitaalmarkt, heeft
hem aan de voorspelbaarheid van koersontwikkelingen ernstig doen twijfelen. Taleb gaat
echter te ver als hij het verkennen van de toekomst voor onmogelijk houdt.

De zoektocht naar de geheimen van de toekomst is vaak een zoektocht naar zwarte zwanen.
Dit boek is hiervan een voorbeeld en laat zien dat er vele ontwikkelingen zijn die als
onvermijdelijk worden aangemerkt, maar nog niet op de beleidsagenda staan.
Toekomstonderzoek is dan ook een onmisbaar onderdeel van elk strategisch
planningsproces. Tegelijkertijd stelt toekomstverkenning hoge eisen aan de onderzoeker. Hij
moet afstand nemen van de in deze tijd geldende best practices en moet zich voortdurend
afvragen of hij toch niet lijdt aan zelfbedrog, omdat de wens de vader van de gedachte blijkt
te zijn. Of, positief geformuleerd: wie de toekomst wil verkennen, moet de strijd aangaan met
het ‘zwarte zwanen-fenomeen’. Dat betekent dat hij moet voorspellen wat voorspelbaar is en
op basis daarvan kansen zien die voor anderen zwarte zwanen zijn. Een ondernemer bouwt
op deze wijze een unieke positie, een voorsprong op, maar niet zonder zich voortdurend af
te vragen of zijn droom geen luchtkasteel is. Bedenk: inmiddels blijkt veel voorspelbaar en er
is al veel bekend over de nieuwe tijd die zich aandient, zoals ik in de volgende hoofdstukken
zal laten zien.

De nieuwe tijd
De ontdekkingsreis in de wereld van morgen is met name fascinerend omdat onze
maatschappij in een stroomversnelling van veranderingen terecht is gekomen. Op steeds
meer fronten breekt de wereld open, en ontstaat iets nieuws. Verschillende
paradigmaveranderingen vallen samen, versterken elkaar, of hebben nog niet
plaatsgevonden en zijn zelfs nog onbekend.

Als de voortekenen ons niet bedriegen, staan we aan het begin van de symbiotische tijd. Dit
is de tijd waarin mensen ervaren sterk van elkaar afhankelijk te zijn. Binnen die kaders
nemen ze ieder hun eigen verantwoordelijkheid en passen zich aan elkaar aan. Volgens de
Franse futuroloog Joël de Rosnay voegen mensen zich in de nieuwe tijd niet alleen naar
elkaar, maar behoort de toekomst bovendien aan samenlevingen waarin de mens een
symbiose met zijn natuurlijke artefacten aangaat. Hun systemen, machines en organismen
staan garant voor een hectische en snel evoluerende wereld, waarin mogelijkheden te over
zijn om de toekomst vorm te geven, ten goede of ten kwade.

Figuur 1.4. Voorbeeld van symbiose: vogel eet de tanden schoon van een krokodil.
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Al met al ligt de komst van de symbiotische tijd in het verschiet. Het is de tijd waarin
computers onze taal spreken, waarin technologie nauw aansluit bij onze wensen en
behoeften en waarin mens en machine intensief met elkaar verbonden zijn en elkaar
voortdurend verbeteren. Deze vaak revolutionaire ontwikkelingen komen in de volgende
hoofdstukken aan de orde.
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1.2. Futures Fit als methode

Futures Fit is een geavanceerde methode die is ontworpen om de strategische ruimte van de
komende tijd te onderzoeken. Het is een methode die ondersteuning geeft aan onwillekeurig
welk planproces. Zij doet dat middels het zogenaamd ‘strategisch kwartetten’.

De methode is in haar toepassing eenvoudig. Zij beschouwt strategische planvorming als
een groepsproces met inhoudelijke inbreng van verschillende personen. Om de valkuilen te
vermijden die hiervoor zijn aangegeven, start de methode met de vraag aan de deelnemers
om hun visie te geven op in hun ogen relevante langetermijnontwikkelingen die buiten hun
directe werk- en leefomgeving liggen. Zij leggen aan elkaar daaromtrent verschillende feiten
en meningen voor. Zij zoeken daarbij niet naar oorzaken en geven nagenoeg geen
verklaringen over het waarom. Zouden zij dat wel doen, dan worden er argumenten
uitgewisseld die in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden van belang zijn en
het gesprek richten op de wereld van vandaag.

De procesbegeleider heeft tot taak om in het debat in ieder geval de naar de mening van de
deelnemers meest relevante aandachtsgebieden aan bod te laten komen, waarbij de
volgorde waarin de onderwerpen aan de orde komen, niet van belang is. Op deze wijze
ontstaat er een narratief debat, waarmee het onderbewuste en het creatieve vermogen van
de deelnemers wordt gevoed.

Tijdens het gesprek hebben de deelnemers tot taak om zo veel mogelijk onderwerpen die zij
zelf belangrijk vinden tot onderdeel van, of meer letterlijk: tot kaart in het kwartetspel te
maken. Een deelnemer die een onderwerp wil toevoegen, vraagt zijn medespelers of zij
accepteren dat zijn onderwerp onderdeel van het spel wordt. Zijn alle kaarten van het spel
toegewezen, dan spreekt iedere deelnemer zich expliciet uit over de relevantie van de feiten
en meningen (de kaarten) die aan de orde zijn geweest. Met behulp van een statistische
methodiek ontstaat er vervolgens niet alleen een goed inzicht in de beelden van de toekomst
zoals de planvormers die voor ogen hebben, maar ook in de strategische opties die in de
collectieve visie van de deelnemers aanwezig blijken te zijn. De zo ontstane strategische
opties zijn maximaal toekomstgeoriënteerd en minimaliseren tunnelvisies, blikvernauwingen
en andere vormen van eenzijdige waarneming.

In grote lijnen kent Futures Fit drie aspecten die het spel tot een uniek instrument in de
besluitvorming maken. Deze aspecten, waar ik hierna puntsgewijs op in ga, zijn:

 de inrichting van de strategische ruimte;
 de keuze en uitwerking van de scenarioplots;
 de besluitvorming.

Inrichting van de strategische ruimte
In de eerste fase van het planvormingsproces wordt de wereld om het studie-object heen
diepgaand verkend. Daar waar onderwerpen met een brede economische en
maatschappelijke scope aan de orde zijn, gebruikt Futures Fit daarvoor een systematiek die
uitgaat van ontwikkelingen in vier aandachtsgebieden, te weten:

1. mensen in de netwerksamenleving;
2. bestuur van bedrijven en publieke domeinen;
3. technologie; en
4. het bedrijf als metafoor van de wijze waarop de economie is georganiseerd.
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Schematisch weergegeven ziet de strategische ruimte er als volgt uit.
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Figuur 1.5. De strategische ruimte.

In de strategische ruimte staan de twee paradigmaveranderingen centraal, het bestuurlijk en
het techno-economisch paradigma. Deze paradigma’s en de vier aandachtgebieden in de
figuur beïnvloeden elkaar. Zo hebben technologische ontwikkelingen invloed op de manier
waarop mensen met elkaar omgaan, en de netwerksamenleving die de afgelopen decennia
is gevormd heeft voor het bedrijfsleven weer belangrijke consequenties. Deze wederzijdse
beïnvloeding van de diverse domeinen uit het model, worden in de hoofdstukken 2 tot en met
5 uitgewerkt.

Niet bij alle bedrijven en organisaties zijn de in dit boek behandelde ontwikkelingen relevant.
Afhankelijk van het aan de orde zijnde strategische vraagstuk zullen er specifieke feiten en
ontwikkelingen zijn die belangrijk worden geacht en die in dit boek niet aan de orde komen.
Maar er is een grote kans dat veel trends die in dit boek zijn beschreven inspiratiebronnen
zijn van onverwachte aspecten, die in de strategische ruimte van het planproces een plaats
verdienen.

De keuze van de scenarioplots
In Futures Fit maken de deelnemers ieder een lijst met onderwerpen of ontwikkelingen die zij
voor het planproces van de organisatie van belang achten. Een gezamenlijk debat over de
belangrijke trends in de verschillende aandachtsgebieden kan hierbij behulpzaam zijn. Als
vuistregel voor het spel kan worden aangehouden dat iedere deelnemer voor zichzelf zes
trends of onderwerpen per aandachtsgebied agendeert. Hij bereikt daarmee een zekere
diepgang in het beschrijven van het toekomstige krachtenveld waarin de naar strategie
zoekende organisatie opereert.

Vervolgens proberen de deelnemers te ontdekken of de onderwerpen die zij gekozen
hebben ook door andere deelnemers zijn gekozen of relevant worden geacht. In deze fase
maken de deelnemers kaarten aan, waarop onderwerpen staan die na collectieve
besluitvorming zijn vastgesteld. Het kwartetten gaat door totdat het vastgestelde aantal
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kaarten is bereikt. Zijn er tien deelnemers dan wordt het aantal onderwerpen gelimiteerd tot
dertig, zijn er meer spelers dan mag het aantal groter zijn.9

Aan het einde van het kwartetten wordt de balans opgemaakt en controleren alle deelnemers
of zij beschikken over alle kaarten met de collectief gekozen onderwerpen. Iedere deelnemer
legt deze kaarten vervolgens individueel op volgorde van relevantie voor de organisatie. Zie
figuur 1.6.

Figuur 1.6. Het patroon waarin 24 kaarten van het strategisch kwartet op
relevantie worden neergelegd. Wanneer er meer kaarten/onderwerpen zijn

gekozen, wordt aan iedere kolom 1 of meer kaarten toegevoegd,
waarbij de bel-curve gehandhaafd blijft.

Het lijkt een eenvoudige opgave om de kaarten op deze wijze te ordenen, maar in de praktijk
gaat het vaak om een lastige opgave, zelfs voor doorgewinterde strategische planners.

Wanneer de individuele deelnemers klaar zijn, worden hun uitkomsten vastgelegd. Daarmee
is de eerste fase van het spel afgerond.

Het vervolg van het strategisch kwartet is de statistische analyse van de verkregen
uitkomsten. Die statistische analyse levert doorgaans belangrijke informatie op. Tegen de
achtergrond van het model van de strategische ruimte wordt op deze wijze vastgesteld welke
veranderingen in het bestuurlijk en het techno-economisch paradigma door de deelnemers
worden verwacht en, meer specifiek, van welke ontwikkelingen, feiten en meningen de
individuele deelnemers bij het leggen van de kaarten zijn uitgegaan. De statistische analyse
geeft een beeld van de onderwerpen die door verschillende deelnemers op eenzelfde wijze
op relevantie zijn gerangschikt. Deze selectie van onderwerpen leent zich doorgaans voor
nadere uitwerking in de vorm van een scenario en wordt derhalve een ‘scenarioplot’
genoemd. Soms blijken er systematisch afwijkende visies te bestaan, die evenwel met elkaar
kunnen worden verenigd en elkaar uiteindelijk versterken. In andere gevallen is er sprake
van conflicterende meningen die, wanneer zij aan het begin van het strategisch planproces
bekend zijn, vroegtijdig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarmee kunnen de
deelnemers de discussie over de controversiële onderwerpen voeren, nog voordat de
concrete plannen worden uitgewerkt. Een voorbeeld van een in de praktijk uitgevoerd
strategisch kwartet, inclusief de statistische analyse en de daaropvolgende explicitering van
de diverse visies, vindt u terug in paragraaf 6.3.

De uitwerking van de scenarioplots
Bij het uitwerken van de scenarioplots richt de discussie zich vooral op feiten en meningen
die ten aanzien van de uitwerking van het betreffende scenario een rol spelen. Als het
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scenario een beleidsoptie is of een innovatieplan, dan kunnen de verwachtingen met
betrekking tot de ontwikkeling ervan ter tafel worden gebracht. Vervolgens wordt het
kwartetten beoefend op dezelfde wijze als hierboven werd aangegeven. Op deze manier
wordt bij het uitwerken van het scenarioplot een groot aantal aspecten in aanmerking
genomen, hetgeen de kwaliteit van de beschrijving sterk bevordert. Ook nu weer worden de
in aanmerking komende kaarten collectief gekozen en door de deelnemers individueel
gerubriceerd op relevantie. Het resultaat is een of meer concrete uitwerkingen van de
mogelijkheden die zich binnen het scenarioplot voordoen. Ook van de andere scenarioplots
kunnen op deze wijze concrete invullingen worden gegenereerd.

Huidige situatie Tijd

Bijv. James
Oosthuis
Manager R&D

Mate van

vernieuwing

Figuur 1.7. Voorbeeld van de positionering van drie scenarioplots.
De omvang van de bollen geeft de relatieve omvang

van de betreffende innovatie aan.

Besluitvorming
Ten behoeve van de besluitvorming moet vervolgens worden vastgesteld of de verschillende
beleidsopties dan wel innovaties uitvoerbaar zijn en voor de betrokkenen financieel
aantrekkelijk. In feite is er hier sprake van een cyclisch proces, want bij de uitwerking van het
toekomstbeeld in concrete producten, bedrijfsvoeringen of instituties moet voortdurend
worden nagegaan of het uitgangspunt van de planvorming intussen niet uit het oog is
verloren. In de praktijk komt het namelijk vaak voor dat betrokkenen zozeer opgaan in de
uitvoeringsproblematiek, dat de innovaties of beleidsopties worden geplaatst in de al
bestaande structuren, met als gevolg dat sommige nieuwe inzichten die bij de vorming van
het toekomstbeeld zijn ontstaan, naar de achtergrond verdwijnen.

Ter verduidelijking van dit proces maak ik gebruik van de zogenaamde leiderschapscirkel
van A.J. Berkhout.10
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Figuur 1.8. De leiderschapcirkel.

De figuur laat zien dat de analyse van de strategische ruimte – met behulp van Futures Fit –
tot een of meer scenarioplots leidt. De scenario’s worden vervolgens uitgewerkt in road
maps, transitiepaden, waarin ambities worden vertaald naar tijdpaden waarlangs de beoogde
veranderingen in relatie tot elkaar worden getoond, en waarbij de korte-, de middellange- en
de langetermijnplanningen met elkaar worden verbonden. Het transitiepad wordt derhalve
gemarkeerd door een aantal opeenvolgende acties, die samen naar het gewenste doel
leiden. Vergeet daarbij niet dat in de praktijk juist de kortetermijnsuccessen aanzienlijk
bijdragen tot de realisatie van de langetermijndoelen, want succes motiveert.
Maar een transitiepad is niet altijd eenduidig. Vaak leidt risico-analyse tot het formuleren van
alternatieven; er blijken meer wegen te zijn die naar Rome leiden. Het vinden van het meest
geëigende transitiepad kan met behulp van Futures Fit plaatsvinden.
Dit heeft tot gevolg dat aan elk scenarioplot een of meer transitiepaden zijn verbonden. De
hierop aansluitende procesplanning geeft inzicht in zowel het meest aantrekkelijke scenario
als in het meest wenselijke transitiepad.

Voor het uitvoeren van een strategisch proces is visionair leiderschap nodig: leiders die op
overtuigende wijze aangeven welke richting de organisatie moet inslaan, die tijdig
strategische keuzes durven te maken en hun omgeving inspireren en ondersteunen om de
gekozen ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Een visionair leider bundelt de individuele
inbreng van gemotiveerde mensen met de juiste kennis en vaardigheden.

Tenslotte op deze plek nog dit: de kwaliteit van een strategie mag niet worden afgemeten
aan de mate waarin de gerealiseerde werkelijkheid aansluit bij de verwachtingen. Achteraf
gelijk krijgen is geen verdienste. De kwaliteit van een strategie ligt eerst en vooral in de
professionaliteit van het besluitvormingsproces. Daarom is het wenselijk om bij belangrijke
beslissingen steeds duidelijk aan te geven wie aan het besluitvormingsproces moeten
deelnemen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat zo impliciet wordt erkend dat de
strategische plannen gebaseerd zijn op de kennis en keuzes van alle deelnemers. Deze
erkenning draagt er bovendien toe bij dat besluitvormers zich rekenschap geven van hun
individuele rol en zich terdege voorbereiden, onder meer door het verwerven van kennis in
hun omgeving, en zich zo nodig verzekeren van de medewerking van externe personen die
over de noodzakelijke informatie beschikken.

Scenario plotScenario plot

TransitieTransitie--
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ProcesProces--
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In de volgende hoofdstukken (2 tot en met 5) wordt de nieuwe strategische ruimte van
bedrijven en organisaties verkend. Het gaat om vier aandachtsgebieden die ik hier nog even
kort aanstip.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat de wereld openbreekt omdat mensen overal ter wereld
zich steeds meer in allerlei netwerken organiseren. Daarnaast wonen steeds meer mensen
in steden, en dat betekent niet alleen dat we de beschikking hebben over betere
voorzieningen, maar ook dat we meer mogelijkheden hebben om contacten te leggen die
een belangrijke invloed op ons leven hebben. Netwerkvorming leidt op een groot aantal
plaatsen tot ongemeen krachtige clusters, een verschijnsel dat zich niet eerder in deze mate
in de geschiedenis heeft voorgedaan.

Deze netwerken zijn een nieuw fenomeen, die het bestuur van private en publieke
organisaties ingrijpend veranderen. Dit veranderingsproces wordt vaak geduid met de
uitspraak dat ‘de kloof tussen consument en producent, werknemer en werkgever en burger
en politiek steeds groter wordt’. We zien in hoofdstuk 3 hoe die kloof kan worden overbrugd.
Alles wijst erop dat vanuit sociale netwerken de druk op de bestuurderen steeds groter
wordt, maar het is nog te vroeg om vast te stellen of het bestuur al aan een
veranderingsproces is begonnen. Veel oude instituties staan onder druk, of zijn reeds
machteloze bestuurslichamen geworden. Maar de urgentie om hier iets aan te doen wordt
algemeen onderkent en de eerste stappen om een veranderingsproces binnen bestuurlijk
Nederland op gang te brengen zijn gezet. Ook ondernemingen zullen hun organisatie
ingrijpend moeten veranderen om daadkrachtig te kunnen optreden.

De wereld breekt ook open waar het technologische ontwikkelingen betreft. Hoofdstuk 4 laat
zien dat er op essentiële terreinen sprake is van zeer snelle groei, waardoor in de huidige tijd
en in de nabije toekomst veel nieuwe producten tegen steeds lagere prijzen op de markt
komen. In ontwikkelingslanden betekent dit voor velen een eerste ontmoeting met
hoogwaardige technologie, maar ook onze wereld moet zich aanpassen aan de hoge
snelheid waarmee de technologische veranderingen zich voordoen.

Niet in de laatste plaats breekt de wereld open in de economie, die fundamenteel verandert.
De toegenomen welvaart leidt onder meer tot een toegenomen vraag naar immateriële
producten. Hieraan is grote behoefte, omdat veel mensen in dit deel van de wereld
tegenwoordig op zoek zijn naar beleving en zingeving. De markten die hierdoor ontstaan,
kunnen en moeten snel doorgroeien, al was het maar om werkgelegenheid te scheppen en
de overheid te voorzien van de middelen die noodzakelijk zijn om de maatschappij leefbaar
te houden.

Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over de nieuwe tijd waarin het fenomeen
‘zwarte zwanen’ haar betekenis zal kunnen verliezen. In de nieuwe tijd zullen de mensen niet
langer op zoek gaan naar kansen die in hun ‘huidige’ situatie van belang zijn. Zij zullen zich
de nieuwe tijd eigen maken, zich daarin bewegen en er een plaats in vinden. Mensen zullen
zich aanpassen aan nieuwe situaties. Ook voor veel organisaties is flexibiliteit inmiddels een
bestaansvoorwaarde. De toekomst is begonnen.
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2.1. De Toren van Babel

Verzet tegen behoudzucht en angst
De eerste stad die de nakomelingen van Noach bouwden, was Babel. De stad lag in de
vlakte van Sinear, niet ver van de Eufraat.11 De mensen daar spraken één taal en vormden
één gemeenschap. In Genesis 11 staat hun verhaal. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we
stukken klei nemen en die in het vuur bakken.’ Die stukken klei gebruikten ze als bakstenen
en ze gebruikten asfalt als specie. Toen zeiden ze: ‘Laten we nu een stad gaan bouwen met
een toren zo hoog als de hemel. Dat zal ons beroemd maken en we raken dan niet over de
hele aarde verspreid.’ Toen kwam de Heer naar de aarde om de stad en de toren te zien die
de mensen aan het bouwen waren. ‘Wat ze hier doen,’ dacht God, ‘is nog maar het begin. Ze
zijn nu één volk en spreken één taal. Straks kunnen ze alles doen wat in hen opkomt. Laten
we verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet langer verstaan.’ Zo verspreidde de
Heer de mensen over de hele aarde; de bouw van de stad moesten ze staken. Die stad heet
Babel: verwarring, omdat de Heer daar de taal van alle mensen in verwarring bracht en hen
vandaar over de hele aarde verspreid heeft.
De Toren van Babel heeft echt bestaan. Op spijkerschrifttabletten zijn vermeldingen
gevonden van een ziggoerat, een trapvormige tempeltoren die 91 meter hoog was en een
basis had van 91 bij 91 meter. De toren hoorde bij de tempel van Mardoek, gewijd aan de
voornaamste god van Babylonië. De Babyloniërs noemden hun toren Bab-Iloe, Poort van
God. De toren werd in 689 voor Christus verwoest, daarna herbouwd en tenslotte voltooid
door Nebukadnessar II. De Perzen van Xerxes sloopten de toren opnieuw, in 478 voor
Christus Uit de kleitabletten met spijkerschrift blijkt ook dat men met de toren daadwerkelijk
de hemel wilde bereiken.

Het Bijbelverhaal gaat ervan uit dat God dit als hoogmoed zag en het volk strafte voor deze
zonde. Exegeet Ellen van Wolde pleit op grond van Joodse uitlegtradities voor een andere,
niet-antropocentrische en niet-moraliserende uitleg van dit Bijbelverhaal. Volgens haar
bestaat de kern van het verhaal van de Toren van Babel niet uit een krachtmeting tussen de
mens en God. Gods ingreep is dan ook geen straf of afwijzing. Geplaatst in de opbouw van
het boek Genesis gaat het verhaal over het vruchtbaar en bewoonbaar maken van de aarde.
Verscheidenheid tussen mensen staat in dienst daarvan en is daarvoor zelfs onmisbaar. In
de tijdsorde van het boek Genesis, zo stelt Van Wolde, volgen de gebeurtenissen in Babel
op een eerder verhaal, waarin de spreiding van mensen en de verschillen tussen hen in taal
en cultuur al heeft plaatsgevonden. En zo is het bouwen van de Toren van Babel een reactie
op het feit dat de bewoners van de aarde behoudend en angstig aan elkaar klitten, en doen
alsof de feitelijke verscheidenheid tussen groepen mensen met elk hun eigen taal, cultuur en
leefwijze (zoals in dit verhaal nomaden, stadsbewoners en zeevaarders) niet bestaat. Wat
God corrigeert, is dan niet de menselijke hoogmoed, maar de menselijke behoudzucht en de
angst.12

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_%28Babel%29
http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/11.html#4
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nebukadnessar_II
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Figuur 2.1. De Toren van Babel geschilderd door Pieter Bruegel de Oude.

Als de Bijbel in onze tijd zou worden geschreven, dan zou het nog anders worden
geformuleerd: de Toren van Babel is gebouwd door mensen die een hek om hun wereld
zetten. Zij bouwden een soort gated community, een Europa exclusief voor Europeanen, een
Nederland voor alleen Nederlanders. De bouwers van Babel spraken een eigen jargon, zoals
ook in onze tijd veel groepen eigen woorden kiezen, langs elkaar heen praten en elkaar niet
verstaan. De Toren van Babel symboliseert daarmee het menselijk falen om gezamenlijk een
betere wereld te creëren.

Niet alleen in de Bijbel zijn mensen op zoek naar een betere wereld. In onze tijd verhuizen
op aarde iedere dag 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Er is een permanente
volksverhuizing aan de gang. Inmiddels wonen er op aarde meer mensen in steden dan
daarbuiten. In die steden zijn de nieuwkomers vaak niet welkom. De mensen die reeds in de
stad wonen, hebben er hun Torens van Babel gebouwd.
Van de ruim 3 miljard stadsbewoners op aarde woont 1 miljard in sloppenwijken. Het tempo
van de groei van de steden is nauwelijks bij te benen voor overheden, die de zorg hebben
dat deze mensen kunnen eten en werken. Overheden moeten scholing, schoon water en
gezondheidszorg bieden. Maar dat lukt blijkbaar vaak niet, want de mensen die in krotten of
hutten leven, moeten het stellen zonder schoon water, sanitair en riolering. Wie geen kraan
of toilet heeft, loopt grote kans ziek te worden, waardoor jaarlijks 1,5 miljoen mensen (vooral
kinderen) sterven. Niet alleen steden in ontwikkelingslanden zijn slecht voorbereid op deze
problemen, ook in de buitenwijken van Parijs wonen al met al zo’n 200.000 daklozen. Over
10 jaar zullen er in Afrika 60 steden zijn met meer dan 1 miljoen inwoners, op het
Amerikaanse halfrond 65 en in Azië niet minder dan 250. Defensiespecialist Ko Colijn houdt
zijn hart vast voor de consequenties die deze ontwikkeling zal hebben voor de veiligheid. Hij
voorziet steeds meer gangs en andere criminele netwerken, die van wijken no-go-area’s voor
leger, politie en overheidsdiensten maken. Hij verwijst in deze naar Braziliaanse steden waar
dagelijks tientallen slachtoffers vallen door geweld tussen bendes en aan het onduidelijke
front tussen politie en onderwereld. Het zijn ontwikkelingen die niet passen in het denken van
klassieke veiligheidsexperts. Die zijn volgens Colijn gewend aan oorlogen van de ene staat
tegen de andere, desnoods tegen stateloze groepen (Al-Qaida), maar zij weten niet hoe ze
moeten omgaan met oorlogen van binnenuit.13
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Liefde voor de stad
Grote stadsdenkers als filosoof Walter Benjamin, activist Jane Jacobs en publicist Richard
Sennett – auteur van onder meer The Fall of Public Man – hebben met liefde geschreven
over de stad als vorm van samenzijn. Stedelijke openbaarheid is voor hen het samenleven
van een groep volstrekt willekeurige mensen en daarmee de tegenhanger van de dorpse
samenleving waar privé en openbaar vrijwel samenvallen. De stedelijke verdraagzaamheid is
een vorm van gemeenschap die het privéleven ongemoeid laat. Juist omdat we in de stad
privéovertuigingen en leefwijzen niet hoeven op te geven, kunnen we die van anderen
verdragen. Drukke straten, pleinen en stadsparken zijn van oudsher de dragers van deze
openbaarheid. Op deze unieke locaties kun je de samenleving ervaren op afstand, maar ook
vanuit een zekere betrokkenheid, als het de stad is waar je woont en werkt. Daarnaast is de
stad een virtuele ruimte. De visie van de Amsterdamse cultuurfilosoof Steve Austen sluit
hierop aan. Voor hem zijn steden bij uitstek plaatsen waar de pluriforme samenleving ruimte
krijgt. De stad is een nooit eindigend experiment in co-existentie: voortdurende irritatie,
genot, weerzin en liefde oproepend bij haar bezoekers en inwoners, een ultieme remedie
tegen de verveling.14 Er is geen sprake van een stad wanneer deze etnisch of ideologisch is
gezuiverd. Wanneer hij het over stedelijk samenleven heeft, hanteert Harvard hoogleraar
Lawrence Lessig de term commons, een begrip dat verwijst naar een centrale plaats in een
stad of park waar toegang vrij is en waar informatie kan worden uitgewisseld. In de Engelse
taal verwijst het woord commons naar in common, dat gezamenlijk gebruik of bezit aanduidt.
De openbare weg is gemeenschappelijk bezit, evenals parken en stranden dat zijn. Ook de
relativiteitstheorie van Einstein, de werken van Shakespeare en het leefklimaat van de stad
zijn voor een ieder vrij beschikbaar en vallen dus onder commons.15

De betekenis van tolerantie
In de opvatting van de Amerikaanse onderzoeker Richard Florida is tolerantie een
belangrijke factor bij het stimuleren van welvaart. Welvaart wordt in de eerste plaats mogelijk
gemaakt door beschikbare kennis, de kwaliteit van opleidingen, onderzoek en de
technologie-infrastructuur. De tweede groeifactor is talent, waarmee Florida de inzet van de
mens onderstreept, een essentiële factor in high tech-activiteiten. De derde factor is
tolerantie. Florida ziet kennis en talent als ‘voorraad’ en tolerantie als de ‘stroom’ die deze
‘voorraad’ omzet in producten. Succesvolle steden en regio’s zijn derhalve open, divers en
tolerant jegens minderheden en andersdenkenden. In zijn boek The Rise of the Creative
Class neemt hij afstand van het beleid dat in veel steden uitsluitend is gericht op het lokken
van bedrijven met financiële tegemoetkomingen (ten behoeve van de werkgelegenheid), op
het aanleggen van sportcomplexen (ten behoeve van de voorzieningen) en op het bouwen
van winkelcentra (ten behoeve van de plaatselijke ondernemers). Dit beleid is volgens
Florida eenzijdig, want het beperkt zich tot het vergroten van de ‘voorraad’, terwijl het vooral
de ‘stroom’ is, de ‘flow‘, die centraal moet staan.

Tolerantie is zo belangrijk omdat er, in de terminologie van bestuurskundige Paul Frissen,
een ‘horizontaliserende samenleving’ is ontstaan, waarin burgers, ondernemingen en de
overheid zoeken naar een nieuw medium dat binding en betrokkenheid, samenhang en
richting biedt. Dat medium zal in toenemende mate worden gevonden in netwerkachtige
verhoudingen. De netwerksamenleving die zo ontstaat brengt veel veranderingen met zich
mee. Er vindt bijvoorbeeld een omslag plaats van hiërarchie naar zelfgekozen leiderschap en
van bevelsgerichtheid naar onderhandelingsgerichtheid. Dit zal een blijvend effect hebben op
de wijze waarop de overheid inhoud geeft aan het beginsel van de democratische
rechtsstaat. In de netwerksamenleving is macht niet meer geconcentreerd in een centrum.
Macht wordt vluchtiger en krijgt een netwerkkarakter.16
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Wereldmacht
Amy Chua, hoogleraar internationaal en handelsrecht aan de Yale University en auteur van
het boek: Day of Empire – How hyperpowers rise to global dominance and why they fall, stelt
dat het belangrijkste verschil tussen de Verenigde Staten en China is dat elke Chinees met
lef en talent Amerikaans staatsburger kan worden, maar dat een Amerikaan, ook al is hij
professor, nooit burger van China kan worden. Haar boek behandelt grote mogendheden,
die in hun tijd geen rivalen hadden van vergelijkbare omvang en macht. Chua’s centrale
stelling is dat deze rijken nooit de status van hypermacht hadden kunnen bereiken zonder
een grote mate van tolerantie ten aanzien van de etnische en religieuze diversiteit in hun
invloedsfeer. Omgekeerd, schrijft ze, speelde bij de neergang van deze rijken de
toenemende onverdraagzaamheid jegens minderheden een grote rol. Het gaat daarbij niet
om tolerantie in de moderne betekenis van respect voor mensenrechten, maar, meer in
strategische zin, om welbegrepen eigenbelang. De Romeinen hadden slaven en ook hun
vrouwen hadden weinig te vertellen, maar leden van lokale elites en soldaten die de
Romeinse levenswijze omhelsden, konden burger van Rome worden, ongeacht hun etniciteit
of religie. Ook Perzische koningen en Mongoolse khans lieten mensen uit andere culturen en
met andere godsdiensten meedoen, omdat ze zo konden beschikken over de uitheemse
kennis en kunde van deze soldaten, ambachtslieden en wetenschappers. En ze waren zich
er heel wel van bewust dat als ze deze ‘buitenlanders’ hun eigen goden lieten aanbidden,
deze niet in opstand zouden komen.

De evolutie van hypermachten blijkt uit een vergelijking van het Romeinse Rijk met de 17e-
eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden. Volgens Chua hebben die bijna niets met
elkaar gemeen. De Nederlanden waren in de 17e eeuw niet uit op grondgebied maar op
handel en monopolies, want men wilde geld verdienen. De verdraagzaamheid in deze
streken trok mensen aan met kennis en kapitaal, die elders niet langer welkom waren.
Amsterdam werd hét financiële centrum van de wereld toen de Spanjaarden Antwerpen
bezetten en de protestanten daar uitweken naar de noordelijke Nederlanden, net als de
Hugenoten die werden vervolgd in Frankrijk en de Joden die werden verdreven uit Spanje.
Dankzij hun superieure maritieme technologie waren de Nederlanders dominant op zee. Dat
leverde hen de controle over handelsroutes op, de daaraan verbonden inkomsten en de
hegemonie in de wereld van toen.

China speelt een belangrijke rol in het boek van Amy Chua. Toen onder de Ming-keizers het
Rijk van het Midden uit angst voor bereden en zeevarende barbaren werd afgesloten van de
buitenwereld, werkte dat ongelooflijk contraproductief voor het land. Sindsdien is het vaker
gebeurd, tot en met de Culturele Revolutie van Mao Zedong. Afsluiting was altijd het begin
van neergang. Chua gelooft niet dat China in de 21ste eeuw een hypermacht kan worden,
omdat het een natie op etnische grondslag is: het tegendeel van een immigrantennatie als
de Verenigde Staten.17

Synchroniciteit
De Belgische mediadeskundige Gust de Meyer verwijst in zijn verhandeling over
communicatie naar verschijnselen van synchronisatie, die ook iets duidelijk maken over
processen die plaatsvinden in mensenmassa’s. Waar veel mensen samenzijn komt een
bijzonder verschijnsel voor, zoals dat bijvoorbeeld valt waar te nemen bij handgeklap dat
spontaan ritmische patronen aanneemt, bijvoorbeeld de zogeheten Mexican wave in
sportstadia.18 Hier ligt een belangrijke sleutel voor het begrip van de complexe realiteit van
tegenwoordig, én een moment van magische verwondering. De synchronisatie tussen
mensen die groepsgewijs reageren heeft zijn equivalent in de dierenwereld, bijvoorbeeld bij
glimwormen die tegelijk oplichten: zij communiceren niet alleen met hun buren, maar ook
met verre soortgenoten op een grotere afstand. Dezelfde geometrie duikt ook op in de
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structuur van de proteïnen in ons lichaam, in de voedselketen van het ecosysteem, op het
internet en zelfs in de grammatica en structuur van de taal.19 Christiaan Huygens ontdekte in
1765 dat koekoeksklokken gelijklopen als ze niet te ver van elkaar verwijderd worden
opgehangen. Als je vervolgens één klok stil zet, reageert de andere. Wie een toren van
Babel bouwt, onttrekt zich aan de gemeenschap en zet daarmee de klok uiteindelijk stil.
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2.2. De wereld breekt open: exponentiële waardecreatie in
netwerken

De informatierevolutie heeft de wereld veel kleiner gemaakt. In de komende tijd wordt het
nog gemakkelijker om elkaar te bereiken, en de steeds betere beeldcommunicatie geeft aan
deze contacten een belangrijke verdieping. Maar de grootste verbazing erover is voorbij. Aan
het eind van de vorige eeuw ontdekten we dat er door al die contacten een virtuele wereld
ontstond, die cyberspace werd genoemd. Naast de fysieke wereld waarin we leven en de
mentale wereld waarin wij denken, bleek er ook een gebied te zijn waarin wij met elkaar
contact onderhouden, elkaar inspireren en gezamenlijk besluiten voorbereiden. Inmiddels is
veel over deze virtuele wereld bekend geworden.

De waarde van sociale netwerken: De Wet van Sarnoff en de Wet van Metcalfe
Wie de waarde van een netwerk wil bepalen, kan de Wet van Sarnoff volgen. David Sarnoff,
(1891-1971) was voorzitter van Radio Corporation of America (RCA Corp) en is de
naamgever van de wet die stelt dat de waarde van een niet-interactief netwerk evenredig is
met het aantal gebruikers. Zo worden de ledenaantallen van omroepverenigingen gemeten
om de betekenis van een publieke zender aan te geven en de waarde van een krant wordt
afgeleid uit het aantal abonnees.
Als leden van een netwerk met elkaar communiceren dan is er sprake van een interactief
netwerk. De groei van een dergelijk netwerk kent een zichzelf versterkend effect of
‘sneeuwbaleffect’. Elke nieuwe actor die aan een gevestigd netwerk wordt toegevoegd, doet
het aantal mogelijke contacten en profijtelijke interacties sterk toenemen. Het is niet
ongebruikelijk daarbij te verwijzen naar Bob Metcalfe (geb. 1946), oprichter van 3Com
Corporation en bedenker van het internet. De naar hem genoemde wet luidt: de waarde van
een interactief netwerk neemt kwadratisch toe wanneer er een gebruiker wordt toegevoegd.
In formule: N(N − 1)/2, als N het aantal aansluitingen voorstelt. Deze waarde is nagenoeg 
identiek aan N2.

Figuur 2.2. Visualisatie van de Wet van Metcalfe.

De figuur illustreert hoezeer het aantal mogelijke verbindingen samenhangt met het aantal
aansluitpunten. Het is deze wetmatigheid die de betekenis van interactie onderstreept.
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De Wet van Reed

In veel sociale netwerken domineren informele contacten, vaak zwakke verbindingen van
mensen die bij elkaar te rade gaan alvorens een mening te bepalen of een keuze te maken.
Als mensen met elkaar contact onderhouden, gezamenlijk een mening vormen of activiteiten
ontwikkelen, ontstaat er een uitermate krachtig netwerk. De kracht van deze netwerken
neemt exponentieel toe met het aantal gebruikers. De reden hiervan is dat mensen vaak
deel uitmaken van een aantal netwerken, en dat die netwerken daarmee weer aan elkaar
gekoppeld raken en elkaar versterken.

De wet die de waarde van deze netwerkrelaties onder woorden brengt, is de Wet van Reed,
genoemd naar David Reed, Fellow bij HP en MIT Media Lab. Met dank aan Guus Berkhout
wordt ter toelichting het volgende opgemerkt.20 Als N het aantal mensen is dat actief is in een
open samenleving, dan zegt de Wet van Reed dat die N mensen maximaal 2N verschillende
sociale groepen met elkaar kunnen vormen (voor de preciezen onder u, het exacte aantal is
2N– N-1). Het aantal mogelijke sociale groepen loopt daarmee exponentieel op met het getal
N, en dat gaat heel hard. Voor N=5 zitten we op 26, voor N=10 op zo’n 1000 en voor N=30
hebben we het al over 1 miljard verschillende groepen. Figuur 2.3. illustreert de Wet van
Reed voor N=4. De figuur laat zien dat 4 verschillende mensen (A, B, C, D) in totaal 11
verschillende groepen kunnen vormen (24– 4-1). Elke persoon komt 7 keer voor (23-1). Als B
een persoon is met een spilfunctie, dan heeft het optreden van B grote invloed op het
functioneren van de zeven groepen waarin B participeert.

A B C D A B C * A B * *

* * * * A B * D * B C *

* * * * A * C D * * C D

* * * * * B C D A * C *

* * * * * * * * * B * D

* * * * * * * * A* * D

Figuur 2.3. Illustratie van de Wet van Reed.

Een voorbeeld van de werking van de Wet van Reed is het ontstaan van de wereldwijde
recessie van 2008. Vanwege de systeemcrisis in de financiële sector viel in een aantal
netwerken plotseling de kredietverlening terug. De burger merkte vervolgens dat de
autodealer die altijd voor de financiering van zijn auto zorgde, daarin ineens terughoudender
werd. Als klant van een postorderbedrijf had hij dezelfde ervaring en als bezitter van een
creditcard merkte hij plotseling dat de bank aan zijn kaarthouders strengere eisen ging
stellen. De makelaar met wie hij door de jaren heen zo’n goed contact had opgebouwd,
stond vaker met lege handen bij zijn klanten. Omdat verschillende netwerken waarvan deze
burger deel uitmaakte op hetzelfde moment dezelfde boodschap afgaven, was het effect
zeer groot en de recessie kon zodoende onverwacht en hard toeslaan.

Een ander voorbeeld betreft de aantrekkingskracht van de stad. De stad kan worden opgevat
als een verzameling van netwerken. In de stad maken mensen deel uit van verschillende
sociale groepen, waardoor de wet van Reed in de stad van kracht is. Naarmate de clusters,
de sociale groepen die samen de stad vormen, hechter worden en zich sterker profileren,
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neemt ‘de toegevoegde waarde van de stad’ sterk toe. Bij het beeld van een stad als
verzameling van clusters moeten ook de groepen mensen die schrijnende armoede kennen,
die in getto’s wonen of een criminele organisatie vormen worden meegenomen. Ook zij zijn
medebepalend voor ‘de waarde van de stad’.

Samengevat zijn er dus drie wetten die betrekking hebben op de waarde van netwerken, de
Wet van Sarnoff, de Wet van Metcalfe en de Wet van Reed.

Figuur 2.4. De waarde van een netwerk is afhankelijk van
de mate van interactie tussen de deelnemers.

Ongelijkheid
Netwerken van mensen hebben nog meer eigenschappen. Natuurlijk zien we dat in sociale
groepen ongelijkheid heerst. Ook is niet ieders mening even belangrijk. Wie eenmaal in een
positie is dat zijn mening wordt gehoord, wordt steeds belangrijker. Persoonlijke invloed kan
tot grote hoogte stijgen. Dit verschijnsel wordt ook wel het winner-takes-all-effect genoemd.
De socioloog Robert K. Merton noemde dit in 1968 het ‘Mattheϋs-effect’.21 In Mattheϋs 25:29 
staat immers: ‘Want aan hij die heeft, zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben;
maar van degene die niet heeft, zal genomen worden wat hij heeft.’

Het wellicht bekendste sociale netwerk is het internet.22 Het world wide web is ooit begonnen
met één webpagina: de beroemde pagina van Tim Berner-Lee. Vervolgens zijn er steeds
meer pagina’s bijgekomen, die min of meer toevallig verbindingen leggen met andere, al
bestaande pagina’s. Aangezien oude pagina’s langer kans hebben om contacten te maken,
zullen vooral de ‘oude knopen’ sterk zijn. Anders gezegd: mensen linken naar bekende
pagina’s en deze pagina’s zijn zo bekend, omdat er al veel naar gelinkt is. Dit betekent dat
de kans dat naar een bepaalde pagina gelinkt wordt evenredig is met het aantal reeds
bestaande verbindingen met deze pagina. Als dit proces in een assenstelsel gesimuleerd
wordt, ontstaat een beeld van het verschijnsel dat wordt aangeduid met de term ‘power law’
(figuur 2.5.).

De power law is werkzaam op vele gebieden – ik geeft hier enkele voorbeelden uit de
wetenschap. Natuurkundige Sidney Redner van Boston University onderzocht de mate waarin
citaten uit wetenschappelijke artikelen voorkomen. De helft van de 800.000 door hem
onderzochte artikelen werd nooit geciteerd, maar enkele hadden een zeer lange
referentielijst.

23
Wetenschapshistorica Margaret Rossiter ontdekte in 1993 het ‘Matilda-effect’.

Dit effect, genoemd naar de vroege feministe Matilda Joslyn Gage, laat zien dat het werk van
vrouwen in de wetenschap dikwijls wordt genegeerd.

24
George Kingley Zipf op zijn beurt trof
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Margaret_Rossiter&action=edit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Matilda_Joslyn_Gage&action=edit
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reeds in 1949 in de taalwetenschap frequentieverdelingen aan die dezelfde eigenschap
vertonen. Als een dergelijke verdeling in een logaritmisch assenstelsel een rechte lijn vertoont,
is er sprake van een power law.

De power law in een lineair assenstelsel De power law in een logaritmisch
assenstelsel

Figuur 2.5. Grafische weergave van de power law.

De power law komt ook in de natuur veelvuldig voor. De Engelse natuurkundige Mark
Buchanan wijst in dit verband op de structuur van de rivier Mississippi. Deze rivier is bij de
Golf van Mexico breed. Stroomopwaarts wordt hij smaller en met zijn vele vertakkingen
voldoet de rivier aan een nauwkeurig beschreven wiskundig patroon. Uit waarnemingen blijkt
dat het aantal vertakkingen met een bepaalde hoeveelheid water W evenredig is aan 1/W

α
,

waarbij de macht α ongeveer 1,43 is. Deze formule wijst op de aanwezigheid van de power 
law. Ook van de Yangtze in China, de Nijl in Egypte en de Wolga in Rusland is dit patroon
aangetoond. De verklaring is dat het water in de rivier erosie veroorzaakt, waardoor het
landschap verandert. Dit leidt ertoe dat de waterloop zich opnieuw moet aanpassen. Dit
proces herhaalt zich voortdurend.
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Enkele jaren geleden heeft de NASA-satelliet Mars Orbiter gedetailleerde foto’s van de
planeet Mars gemaakt. Daarvan heeft de Italiaanse natuurkundige Guido Caldarelli een studie
gemaakt, waarmee hij aantoonde dat er op Mars een archaïsch riviernetwerk bestaat. Ook dit
netwerk volgt dezelfde power law als rivieren op aarde. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat
Mars en de aarde op dezelfde wijze zijn ontstaan.

26

Aangetoond is voorts dat de frequentieverdeling van de kracht van aardbevingen, bosbranden
en vulkaanuitbarstingen het patroon van de power law volgt.

27

Figuur 2.6 Kracht van aardbevingen als power law.
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De socioloog Robert Axtell van het Brookings Institute in Washington DC onderzocht de
statistische relatie tussen meer dan 5 miljoen bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn.
Hij rangschikte deze bedrijven naar omzet en vond dat het aantal bedrijven met een
omzetniveau S evenredig is met 1/S

2
. Ook hier geldt dus weer de power law: er is een vaste

relatie tussen het aantal bedrijven met een hoge omzet en het aantal ondernemingen met een
lagere omzet. Axtell onderzocht ook de groei van de betreffende bedrijven en stelde vast dat
de power law ook in de groeivoet van bedrijven aanwezig is. Zo is verklaarbaar dat slechts de
helft van de in 1980 aanwezige 5000 grootste Amerikaanse bedrijven in 2008 nog bestond.

28

Het toeval van rijkdom
Het winner-takes-all-effect verklaart echter niet hoe nieuwe knopen uitgroeien tot enorme
hubs. De site van Google, die pas in 1997 gelanceerd werd, is nu een van de grootste hubs
van het internet. Als het aan toeval had gelegen, zou Google slechts een minieme kans
hebben gehad om de oude giganten van het internet in te halen. Google’s succes wordt
verklaard met het begrip ‘node fitness’. Volgens het principe van node fitness hebben
bepaalde pagina’s een hogere intrinsieke kwaliteit of aantrekkingskracht dan andere.
Hierdoor trekken zij veel links aan, ongeacht het aantal links dat ze zelf hebben. Het
verschijnsel van zich spontaan organiserende netwerken verklaart dus niet alles, want ook
de intrinsieke waarde van het netwerk is van belang. De power law en het winner-takes-all-
effect resulteren in een samenleving met steeds meer ongelijkheid.

Maatschappelijk krachtenveld verandert
New Yorker journalist Malcolm Gladwell heeft de structuur van netwerken treffend
beschreven in zijn boek The Tipping Point.29 Gladwell beschrijft hierin de betekenis van
informatieverzamelaars, die hij ‘mavens’ noemt. Deze mensen maken vaak deel uit van
meerdere discussie- en nieuwsgroepen op internet en hebben toegang tot veel
informatiebronnen. De mavens die actief zijn in een bepaald onderwerpcluster, kennen vaak
een informele hiërarchie, omdat enkele onder hen zich op den duur opwerpen als informele
leiders van de groep. Deze personen noemt Gladwell ‘connectors’. Zij vervullen een
coördinerende rol en onderhouden veel contacten met andere sociale netwerken. Hun
sociale vaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld en zij verzamelen dan ook mensen op
dezelfde wijze waarop anderen voetbalplaatjes of postzegels verzamelen. Connectors
spelen een doorslaggevende rol in het beheersen van netwerkactiviteiten. Zij beperken zich
niet tot de signalerende functie, maar spelen ook een sturende rol. Hun berichtgeving kan
anderen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen. Het zoeken naar de kritische momenten
die een verandering teweeg kunnen brengen, is dan nog maar een kleine stap. Gladwell
spreekt in dit verband van de ‘20/80-regel’, waarmee hij aangeeft dat 20 procent van de
mensen vaak 80 procent van de beslissingen bepaalt.

Voor het nemen van de laatste stap dienen zich charismatische mensen aan die anderen
overtuigen van het belang van bepaalde ontwikkelingen. Het gaat hier om mensen die weten
hoe zij de steun van de publieke opinie kunnen verwerven en vertrouwen kunnen wekken. Zij
weten hoe zij moeten omgaan met emotie als communicatiemiddel. Gladwell noemt hen
‘salesmen’. In het netwerkmodel waarop de Wet van Reed van toepassing is, verbindt deze
charismatische leider verschillende sociale netwerken met elkaar en creëert zodoende de
sterkst denkbare netwerkconfiguratie. Het zijn deze salesmen die de leiders van onze
postmaterialistische tijd zijn. De kracht van salesmen ligt met name in de eenduidigheid van
het onderwerp waarmee zij zich inlaten. Ze richten zich op single issues en verbinden
daaraan simple rules die voor velen begrijpelijk zijn. Daarom is het optreden van salesmen
erg belangrijk. Zij zijn namelijk degenen die toegang hebben tot relevante informatie en zij
mobiliseren mensen die inhoud kunnen geven aan de verdere uitbouw van hun netwerken.
Aan de overheid wordt niet gevraagd of zij met de activiteiten van de salesmen instemmen –
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die tijd is voorbij. De overheid moet zich daarentegen afstemmen op de ontwikkelingen die in
de netwerken plaatsvinden.

Massaparticipatie
In het verlengde hiervan zien we de opkomst van de amateur-professional. De Engelse
auteur Charles Leadbeater heeft onder meer bekendheid gekregen door de aandacht die hij
heeft gevraagd voor ontwikkelingen waarin amateurs hun activiteiten op professioneel niveau
uitoefenen.30 De gevolgen hiervan kunnen nauwelijks worden onderschat. De consument die
op zoek is naar een nieuwe auto en zich op internet aan de hand van onder meer autotests
laat informeren over de kwaliteit van de verschillende merken en types, blijkt niet zelden over
meer kennis van zaken te beschikken dan de professionele autoverkoper in de showroom.
Het kopen van een auto op internet is dan een logische volgende stap, met als consequentie
dat inmiddels veel showrooms van autodealers verliesgevend zijn geworden. In de sector
van de boekhandel is het niet anders. Leadbeater spreekt van een fundamentele
verandering in de verhouding tussen producent en consument: ‘In korte tijd is
massaparticipatie belangrijker geworden dan massaconsumptie. Mensen willen zelf speler
zijn, geen toeschouwer of passieve consument. Nieuwe technologie maakt het voor iedereen
mogelijk zijn stem te laten horen. Mensen willen met anderen delen, ze willen zijn waar actie
is, ze willen erkenning voor wat ze weten en wat ze doen.’31

De gevolgen van de opkomst van de symbiotische economie zijn enorm, niet in de laatste
plaats voor de belastingheffing en dus voor de staatskas. Consumenten betalen geen BTW
over de korting die zij bij hun aankoop hebben bedongen. Omdat steeds meer klanten zelf
produceren en zodoende lagere prijzen betalen, levert dat voor de fiscus op termijn minder
inkomsten op.

Ook zien we dat de arbeidsmobiliteit toeneemt. Voor veel werknemers geldt dat de
identificatie met het bedrijf zwakker wordt en ontslag bij een bedrijf wordt – met name door
de nieuwe generatie werknemers - als minder dramatisch ervaren dan vroeger. Of iemand
freelance werkt of in loondienst is, hij moet in toenemende mate zijn eigen werk scheppen.
De gevolgen hiervan zijn ingrijpend, want arbeid raakt zo zijn functie als verschaffer van een
collectieve identiteit kwijt. Nadat de mens al eerder zijn religieuze, politieke en
familieverbanden zag wegvallen, komt hij ook in het economische leven op zichzelf te staan.
Er zijn in de informatiesamenleving misschien wel genoeg kansen voor iedereen, maar die
zijn alleen bereikbaar voor degenen die zich kunnen en willen aanpassen. Als gevolg van
deze ontwikkelingen kan er gemakkelijk overbelasting van de cognitieve functies ontstaan.
Castells stelt in dit verband dat, wat sommigen als ‘technologische overontwikkeling’ ervaren,
gemakkelijk tot ‘sociale onderontwikkeling’ leidt. Dit laatste is een groot gevaar voor de
maatschappij, omdat voor het goed functioneren van een netwerksamenleving sociale
vaardigheden essentieel zijn.32 De opkomst van de netwerksamenleving is daarmee niet voor
iedereen een feest. Wie niet in staat is om gebruik te maken van deze nieuwe ontwikkelingen
of alles graag bij het oude wil laten, moet ervoor waken geen slachtoffer van de
informatiemaatschappij te worden.

Het beeld van de symbiotische economie wordt completer met de inzichten die ons vanuit de
natuurkunde worden aangereikt. De Engelse schrijver Mark Buchanan heeft in zijn boek The
Social Atom aangetoond dat het menselijk gedrag vaak voorspelbaar is, omdat mensen
patronen volgen die veel gelijkenis vertonen met het gedrag van atomen en moleculen. Het
gaat vaak om eenvoudige regels, die aan de basis blijken te liggen van complexe systemen.
Buchanan merkt dan ook op: ‘We zijn simpelweg atomen die hetzelfde denken, elkaar
nadoen en handelen volgens eenvoudige wiskundige patronen’33
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Figuur 2.7. Mark Buchanan in The Social Atom:
‘Denk in patronen, niet in mensen.’
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2.3. Hier is de toekomst begonnen
De contouren van de nieuwe tijd worden langzaamaan zichtbaar. Een hoofdrol is daarbij
weggelegd voor de netwerksamenleving, omdat de interactie tussen mensen en de relatie
van mensen met de systemen en machines in hun omgeving een grote invloed uitoefenen op
de kwaliteit van het leven. Diverse groepen zijn actief op het terrein van onderzoek en
ontwikkeling. Zij bewegen de overheid ertoe beslissingen te nemen die in hun ogen de juiste
zijn en laten zich tegenwoordig ook in met productie en verkoop, waarmee zij de afzetketens
in veel sectoren drastisch bekorten.
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Figuur 2.8. Sociale netwerken als katalysator.

Peer research
Sociale netwerken spelen tegenwoordig voor iedere beleidsmaker of ondernemer een grote
rol in de zoektocht naar kansrijke ontwikkelingen. De sociale contacten beperken zich voor
een belangrijk deel tot elektronische communicatie tussen mensen die op een actieve wijze
bij de betreffende ontwikkelingen zijn betrokken. Deze mensen worden steeds vaker peers
genoemd. Het kunnen experts, afnemers, criticasters of zomaar actief belangstellenden zijn.
Het is actieve betrokkenheid die hen de kwalificatie peers oplevert.

Bij het voorspellen van technologische ontwikkelingen kan gebruik worden gemaakt van
peers. Expertpanels leveren niet zelden interessante informatie op, misschien wel bij gebrek
aan beter. Echter, zij die kennis van zaken bezitten, hebben dikwijls eigen motieven om een
bepaald oordeel te geven. Iemand die een ontwikkeling bijvoorbeeld als bedreigend ervaart,
heeft automatisch een minder hoge verwachting van de nieuwe techniek dan de pionier in
dat veld die zijn vinding graag aan de man brengt.
Een voorbeeld van een expertpanel is Techcast, de denktank van William Halal, die al enige
jaren bijzonder informatieve en goed gedocumenteerde verkenningen publiceert.34 Halal, nu
emeritus hoogleraar van de Universiteit van Pennsylvania, weet velen aan zijn organisatie te
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binden voor het leveren van expertinformatie. Zijn specialiteit is de timing van
marktdoorbraken.

Figuur 2.9. TechCast-verkenning van de belangrijkste clusters van doorbraakinnovaties op het
hoogste aggregatieniveau. De omvang van de cirkels is een indicatie van de verwachte

marktomvang van de betreffende producten.

Halal laat in bovenstaande figuur zien dat de markt voor wireless reeds is doorgebroken. In
het geval van telemedicine breekt de markt pas in 2015 door. Halal merkt in zijn toelichting
op dat Amerikaanse ziekenhuizen in 2005 al een telemedicine-omzet van 31 miljard dollar
hadden. In 2017 kent nanotechnologie zijn marktdoorbraak. In dat jaar kan in 30 procent van
alle consumentenproducten een toepassing van nanotechnologie worden verwacht. Zonne-
energie groeit binnen 12 jaar uit tot een markt van meer dan 50 miljard dollar. Smart robots
breken in 2020 door, om dan een ontwikkeling door te maken die veel gelijkenis vertoont met
de opkomst van het world wide web tien jaar geleden.

De recente geschiedenis kent opmerkelijke voorbeelden van peers die meewerken aan
technologische doorbraken. Neem Linux, het gratis besturingssysteem dat in 1992 door de
toen 21-jarige Linus Torvalds de wereld in werd gestuurd, toen hij vermoedde dat er buiten
Helsinki mensen waren die veel beter dan hij in staat waren om zijn software te verfijnen.
Tienduizenden whizzkids hebben inmiddels gesleuteld aan de broncode, die nog altijd vrij
kan worden verkregen, gebruikt, gewijzigd en verspreid – een fenomeen dat wordt
aangeduid met de term ‘open source’. Linux wordt inmiddels gebruikt door miljoenen mensen
en bedrijven. IBM zet voor miljarden dollars aan Linux-services en -hardware om. Het bedrijf
meldt jaarlijks een miljard dollar aan kosten te besparen, omdat het geen eigen operating
system meer hoeft te ontwikkelen en te onderhouden. De principes van open source worden
inmiddels ook toegepast door genetici, om hun enorme databanken te vullen, en door NASA
om de miljoenen kraters op Mars te identificeren.

Steeds meer bedrijven maken bij de ontwikkeling van producten dus gebruik van informatie
die direct van afnemers wordt verkregen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren,
waarvan ik er hier enkele noem.
 Er wordt veel onderzoek gedaan waarin klanten gedurende een kortere of langere

periode worden geobserveerd, om er zo achter te komen hoe zij een product gebruiken.
Op deze wijze wordt kennis vergaard over toepassingen en wensen, die in sommige
gevallen van tevoren niet als belangrijk werden aangemerkt. Dit zogenaamde
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‘etnografisch onderzoek’ blijkt een goede methode te zijn om de potentiële afnemer en
zijn wensen beter te leren kennen.

 Ook het afnemen van diepte-interviews is populair. Het biedt mogelijkheden om in korte
tijd veel informatie te verzamelen over de problemen en de onuitgesproken wensen van
de klant. Maar deze methode is alleen toepasbaar als de klant wil meewerken en zich wil
inspannen om de gevraagde informatie te leveren.

 Soms helpt het als klanten deelnemen aan een bijeenkomst waarbij verschillende
afnemers aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat interactie, die het gesprek verdiept en de
resultaten navenant verbetert. De bekende wetenschapper Eric von Hippel geeft er
daarbij de voorkeur aan om alleen met klanten te spreken die als innovatief kunnen
worden aangemerkt. Daarmee wordt bereikt dat de gesprekspartners openstaan voor
nieuwe ideeën en meedenken over aanpassingen van de betreffende producten. Het
betreft dan peer-onderzoek.

 De laatste jaren wordt ook sterk ingezet op peer-ontwikkeling. Dit houdt in dat klanten
wordt gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product. Sommigen
bedrijven ontwikkelen specifieke ‘toolkits’ waarmee klanten meewerken aan het ontwerp
van nieuwe producten. Uit onderzoek blijkt echter dat nog maar weinig bedrijven van
deze mogelijkheid gebruikmaken. Wel is vastgesteld dat op plaatsen waar deze methode
is ingevoerd, veel goede resultaten zijn geboekt.

 Opmerkelijk is ook dat brainstormen met klanten populair is, met name wanneer gekozen
wordt voor een zogenoemde inverse brainstorming. In het laatste geval vindt de
brainstorm niet plaats rond een probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht,
maar wordt uitgegaan van een mogelijke oplossing waarbij de problemen worden
geïnventariseerd die zich bij de uitvoering kunnen voordoen.

Procter & Gamble heeft zich tot doel gesteld om elke week een nieuw product te introduceren
dat voor ten minste 100.000 euro per week aan omzet genereert.

Figuur 2.10. Uitnodiging van Procter & Gamble aan externe partners
om samen producten te ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken heeft P&G 100 mensen in dienst die over de hele wereld ‘rondkijken’
naar ideeën voor nieuwe producten. Zij praten met afgevaardigden van universiteiten en grote
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bedrijven om ontwikkelingen van producten nauwlettend te kunnen volgen. P&G heeft ook een
‘entrepreneur technologienetwerk’ opgezet. Hiermee houdt het bedrijf contact met de
belangrijkste personen die wereldwijd producten kopen en kijken ze op welke wijze deze
gemaakt zijn.

35
Het bedrijf benadrukt in de media dat het oude zelfontwikkelmodel niet langer

in staat is om voor de onderneming de gewenste groei mogelijk te maken. De oorzaak ligt in
de explosie van nieuwe technologieën die beschikbaar komen en in de opkomst van kleine en
middelgrote innovatieve ondernemingen. Ook individuele onderzoekers zijn steeds meer
bereid om hun intellectueel eigendom aan de onderneming ter beschikking te stellen.
Daarnaast zijn universitaire laboratoria geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden, in een
poging om universitair onderzoek te financieren. P&G geeft toe op dit terrein veel van IBM en
Eli Lilly te hebben geleerd.

Bij de introductie van het programma Design to Innovate kregen de 7500 onderzoekers en
ondersteunende stafleden van het concern te horen dat de helft van de nieuwe producten uit
de eigen laboratoria moest komen. De andere helft moest met hun medewerking tot stand
komen. Daarom werd het innovatiemodel Connect and Develop genoemd. Toen P&G hierover
in 2006 rapporteerde, maakte zij melding van een stijging van de R&D-productiviteit met bijna
60 procent. Het succespercentage van innovaties was meer dan verdubbeld, terwijl de kosten
waren gedaald. De laatste 2 jaar zijn meer dan 100 nieuwe producten op de markt gebracht,
waarvan tenminste een deel afkomstig was van mensen buiten de onderneming. De
verdubbeling van de aandelenkoers ten opzichte van het jaar 2000 werd door de onderneming
mede aan dit innovatiebeleid toegeschreven.
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Het is gissen naar de reden waarom nog maar zo weinig bedrijven voor open innovatie
kiezen, maar onderzoekers Cooper en Edgett zijn van mening dat deze werkwijze alleen
goed toepasbaar is in de wereld van consumentengoederen en bij in technisch opzicht
eenvoudige producten. Sommige bedrijven zien op tegen de inspanning die moet worden
geleverd om met externe onderzoekers in contact te treden en te communiceren.37 Inmiddels
leert de praktijk echter dat ook de meest ingewikkelde problemen zich lenen voor participatie
van buitenstaanders. Met andere woorden: bij het kiezen van nieuwe innovatiemodellen is
sprake van grote weerstand van degenen die traditioneel op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling actief zijn.

Peer governance
Ook in de politiek zien we de opkomst van sociale media. Weinig mensen zijn meer lid van
een politieke partij, maar velen hebben grote belangstelling voor hetgeen in de politiek
gebeurt. Op weblogs wordt driftig gediscussieerd, en niet zelden worden er heldere
standpunten ingenomen. Zo ontstaat er een sterke macht die de overheid niet alleen
controleert, maar ook op het gebied van de beleidsbepaling een krachtige rol speelt. De
peers organiseren zich niet of nauwelijks formeel, waardoor het voor hun tegenstanders
moeilijk is om hun macht te breken.

De burgers hebben met de komst van de elektronische media eenvoudige hulpmiddelen ter
beschikking gekregen om meningen uit te wisselen en tot standpuntbepaling te komen. Zo
zijn er veel weblogs over onderwerpen die voor grote groepen mensen relevant zijn. Enkele
voorbeelden:

 De machtige, linkse Amerikaanse organisatie MoveOn.org heeft in een vroege fase van
de strijd om de kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten
aangekondigd dat ze de Democratische kandidaat Barack Obama steunt. De organisatie
heeft 3,2 miljoen leden.

38
‘We hebben een sterke leider nodig. Iemand die de oorlog in

Irak kan beëindigen, die de gezondheidszorg bereikbaar maakt voor alle Amerikanen, die
zich bezighoudt met de klimaatcrisis en die de positie van de Verenigde Staten in de
wereld weet te herstellen,’ verklaarde de voorzitter van MoveOn. 70 procent van het
bestuur van de organisatie stemde ermee in de campagne van Barack Obama te steunen.

http://moveon.org/


33

Hillary Clinton kreeg 30 procent van de stemmen.
MoveOn staat bekend om zijn grote efficiëntie bij het op de been brengen van kiezers. De
organisatie heeft 1,7 miljoen leden in de 22 staten die op Super Tuesday hun voorkeur
kenbaar maken.

 De George Polk Awards zijn na de Pulitzer Prize de belangrijkste journalistieke prijzen in
de Verenigde Staten. De Polk Award for Legal Reporting ging in 2008 naar Joshua
Marshall, oprichter van de veelgelezen politieke blogs talkingpointsmemo.com en
tpmMuckraker.com. Marshall won de prijs niet voor zijn politieke commentaar, maar voor
zijn onderzoeksproject dat in augustus 2007 leidde tot het ontslag van de Amerikaanse
minister van Justitie Alberto Gonzales.
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 Now public, een persbureau uit Vancouver, Canada, beschouwt zichzelf als het grootste
nieuwsnetwerk ter wereld, met meer dan 130.000 nieuws genererende deelnemers in 140
landen. Deze kennis stelt zij onder meer ter beschikking aan Persbureau AP (Associated
Press). In juli 2007 hebben investeerders het bedrijf een financiële injectie van 11 miljoen
dollar gegeven om de onderneming te professionaliseren, onder meer om bij belangrijke
gebeurtenissen de aanwezige verslaggevers ter plaatse beter te lokaliseren. In 2009 is de
onderneming gekocht door Examiner.com, een bedrijf dat met een soortgelijke formule in
veel Amerikaanse steden de nieuwsgaring verzorgt.

Figuur 2.11. Examiner.com: ‘Wil je bekend worden, online je kennis delen
of andere auteurs ontmoeten?’

 In de Verenigde Staten is de Irak-oorlog op internet nauwlettend gevolgd en
becommentarieerd. Wetenschappers lieten zich daarbij niet onbetuigd. Juan Cole,
hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Michigan, is een bekende criticaster van
de Bush-regering, met een eigen weblog: juancole.com/
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. Andrew Sullivan, een Britse

journalist die in de Verenigde Staten woont, won de prijs voor The Best Blog 2008.
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Hij is
steeds tegen de Irak-oorlog geweest en heeft in zijn blogs de Obama-campagne
gesteund. Een andere invloedrijke blog is het eerder genoemde talkingpointsmemo.com..
Ook sommige reguliere media doen krachtig mee aan dergelijke campagnes, zoals
clearchannel.com..
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 Celebrities als George Soros, Richard Wade Vague en anderen hebben een
countervailing power in de strijd tegen oorlog en terreur opgebouwd. De in financiële
kringen niet onbekende George Soros schreef in 2006 het boek The Age of Fallibility.
Consequences of the War on Terror.

43
Als politicus zonder partij beschreef hij hoe de

http://www.talkingpointsmemo.com/
http://www.tpmmuckraker.com/
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Verenigde Staten, dat als moreel baken in de wereld wil fungeren, is ontspoord. De war
on terror heeft Amerika zijns inziens de verkeerde kant opgestuurd, zowel wat haar
buitenlandse als haar binnenlandse politiek betreft. ‘We moeten van het idee af,’ aldus
Soros, ‘dat we bezig zijn met een rechtvaardige strijd die met alle middelen gewonnen
moet worden, en we moeten ons bezinnen op de thema's die in onze tijd werkelijk van
belang zijn: mensenrechten, milieu, en de nucleaire verhoudingen in Azië en het Midden-
Oosten.’ Ook de Amerikaanse topbankier Richard Wade Vague probeerde andere
zakenmensen in de Verenigde Staten ervan te overtuigen dat de oorlog tegen het
terrorisme een totale mislukking is.
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De 51-jarige Vague was medeoprichter en CEO van

de First USA Bank. ‘Om het eenvoudig uit te drukken: het Amerikaanse beleid in Irak en in
de rest van de wereld hebben het terrorisme in de wereld doen groeien,‘ schreef Vague in
een rapport dat in 2007 werd gepubliceerd door American Respect, een website die hij in
2003 zelf opzette, en door de New America Foundation (NAF), een invloedrijke denktank.
‘Oorlog zal de wereld niet verlossen van het terrorisme,’ oordeelde Vague. Hij liet 50.000
exemplaren van het rapport drukken, die naar plaatselijke ondernemersnetwerken en
Vague’s collega's binnen grote bedrijven werden gestuurd.

Peer governance heeft ook zijn intrede gedaan in de bancaire wereld. Het betekent dat de
activiteiten van financiële instellingen menselijke eigenschappen moeten bezitten. Anders
gezegd: zij moeten tenminste transparant zijn en geaccepteerd in de media. Was aan deze
voorwaarden voldaan, dan waren de woekerpolissen niet ontwikkeld of in ieder geval niet
verkocht; dan maakten banken geen gebruik van de beperkte kennis van zaken bij hun
cliënten en was hun reclame niet misleidend. Ook overkreditering in de hypothekenmarkt en
op gebied van persoonlijke leningen zou de test niet doorstaan. In een NOVA-uitzending van
28 september 2009 vertelden oud-medewerkers van de DSB-bank dat zij met de gangbare
verkoopslogans binnen de bank, ‘Liegen mag, bedriegen niet,’ systematisch zo veel en zo
hoog mogelijke koopsompolissen moesten verkopen, zonder rekening te houden met de
financiële draagkracht van de klant. Deze medewerkers – NOVA had met 30 van hen
gesproken – gaven in het publieke oordeel over de gang van zaken bij de bank de doorslag.
In korte tijd verloor de bank het vertrouwen van de spaarders, en daarmee haar
bestaansrecht.

Onder de naam Fryske Fiersichten, Friese vergezichten, is in 2006 een publieksdebat gevoerd
over de toekomst van de provincie Fryslân. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomsten
luidde: Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Friesland, welke ideeën heeft u en wat
voor concrete projectvoorstellen kunnen daaraan een bijdrage leveren?

Figuur 2.12. Het beeldmerk van het Toekomstdebat van de Provincie Friesland.

De reactie van de Friezen was opmerkelijk. Ze vroegen aandacht voor de versterking van de
Friese identiteit en zagen daartoe mogelijkheden in een herinrichting van de Afsluitdijk. Ook
ten aanzien van de Friese steden kwamen er veel ideeën om het eigen karakter te versterken.
Tijdens de debatten herkenden de deelnemers veel in de Slow Movement-beweging, die ook
in een aantal buitenlandse steden actueel is. Honderden ideeën en projecten werden
ingediend. Zij boden een uniek inzicht in de wensen van de bevolking. Fryske Fiersichten
heeft daarmee een concrete ideeënportefeuille opgeleverd. Voor het provinciaal bestuur werd
een duidelijke koers uitgezet en er is een platform gecreëerd om het provinciale beleid te
toetsen aan de verwachtingen die in dit publieksdebat werden uitgesproken.

45
Het kan dus

wel.

http://www.fryskefiersichten.nl/index.php
http://www.fryslan.nl/
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De toenemende invloed van netwerken, niet-experts en relatieve buitenstaanders als
consumenten en burgers, hebben onder meer gezorgd voor een stortvloed aan politieke
innovaties. Peter Leyden ziet de campagne van Barack Obama voor het Amerikaanse
presidentschap in 2008 als de doorbraak die typerend is voor de huidige
paradigmaverandering in de politiek. Dit is nader beschouwd wat overdreven, want in
Frankrijk heeft de socialist Ségolène Royal (en in Nederland de Socialistische Partij) eerder
met succes nieuwe ICT toegepast.46

Obama is er in zijn campagne in geslaagd die kiezers te bereiken die wat hun
informatievoorziening betreft niet langer van kranten en televisie afhankelijk willen zijn. Zijn
platform varieerde van YouTube, dat in 2004 niet eens bestond, tot sms-berichten waarin
kiezers er op maandag aan werden herinnerd dat ze dinsdag moesten gaan stemmen. ‘Ook
wij deden in 2004 een aantal zaken met internet,’ zegt Sara Taylor, die meewerkte aan de
herverkiezingscampagne van Bush in 2004. ‘Maar de grote verandering is de
penetratiegraad van breedband, die vandaag dichtbij de 100 procent ligt, tegen 40 procent in
2004. Verder ging in de laatste 6 maanden geen dag voorbij zonder dat ik ergens op internet
een advertentie van Obama onder ogen kreeg.’ Nog belangrijker, en waarschijnlijk
doorslaggevend, was de wijze waarop Obama er via het internet in slaagde om een
gigantisch netwerk van donateurs op te bouwen. In totaal haalde hij meer dan 1,6 miljard
dollar op, bijna 700 miljoen dollar meer dan tegenkandidaat McCain, wat het voor Obama
mogelijk maakte om campagne te voeren in traditioneel Republikeinse staten als Indiana,
North Carolina en Virginia. Obama’s succes op dit vlak betekent meer dan alleen het einde
van het systeem van publieke financiering. Ook de nieuwscyclus heeft de afgelopen 4 jaar
een gedaanteverandering ondergaan. Blogs als Huffingtonpost.com en Politico concurreren
op het vlak van politiek nieuws met Associated Press en Reuters. Deze blogs hebben
bovendien bijgedragen aan een hernieuwde interesse in politiek en een historisch hoog
opkomstpercentage tijdens de verkiezingen.47

Figuur 2.13. Logo van de website van Ségolène Royal.

Ségolène Royal claimt dat Obama haar mediaconcept tijdens de verkiezingen heeft
gekopieerd. In een interview zegt zij: ‘Adviseurs van Obama hebben mijn idee gebruikt dat
de burger de beste expert is; hij heeft zelfs slogans gebruikt die vergelijkbaar zijn met die van
mij.’ Zij voegde er aan toe dat het belangrijkste element van deze zogenaamde
crowdsourcing in haar campagne was dat de ideeën die in de diverse online communities
werden geopperd, in haar verkiezingsprogramma en plannen werden opgenomen: het volk
regeert.

Peer production
Steeds meer consumenten spelen een actieve rol in de productie en de verkoop van
goederen en diensten. Wie de waardeketen van veel duurzame consumptiegoederen zoals

http://www.desirsdavenir.com/


36

auto’s nader analyseert, ziet dat er in de schakels tussen producent en consument veel
verandert. Het internet blijkt een uitermate geschikt medium te zijn om producten te kopen,
met name vanwege de mogelijkheid om gedetailleerde productspecificaties te communiceren
en het gehele assortiment te tonen. Bedrijven die via internet verkopen, maken minder
kosten en kunnen hun producten tegen een lagere prijs aanbieden. Hierdoor hebben fysieke
computerwinkels zware tijden achter de rug en zijn autodealers aan een saneringsslag
begonnen. Ook in veel andere productsegmenten staan de marges van de traditionele
detailhandel onder druk. In branches als sanitair en boeken heeft het internet het mogelijk
gemaakt dat de consument tot 40 procent lagere prijzen betaalt. De detailhandel is dan ook
gedwongen tot een ingrijpende aanpassing van zijn bedrijfsvoering. De fabrikanten spinnen
er garen bij. Hun producten bereiken de consument tegen een lagere verkoopprijs, hetgeen
natuurlijk gunstig is voor hun omzet. Kortom: de waardeketen is korter geworden dankzij de
technologische ontwikkeling die internet heet. Om het nog anders te formuleren: bij steeds
meer producten neemt de klant een deel van de waardeketen over, namelijk het deel dat de
klant dankzij internet zelf verzorgt. Deze ontwikkeling kan met het begrip ‘peer production’
worden aangeduid.

Figuur 2.14. Villeroy & Boch Experience Center Utrecht, waar consumenten zich
over het assortiment laten voorlichten, maar de producten niet kunnen kopen.

Peer production treffen we ook aan in situaties waarin klanten invloed uitoefenen op het product zelf.

Enkele jaren geleden stond het bedrijf Lego op de rand van de afgrond. Grote verliezen en
dalende verkopen tergden de Deense speelgoedfabrikant. Het bedrijf wist echter het tij te
keren. In 2006 was de winst van de onderneming maar liefst verdrievoudigd. De ommezwaai
kwam niet uit de lucht vallen. Lego loopt nu voorop in het toepassen van wat ‘Open Source
Marketing’ kan worden genoemd: het betrekken van klanten bij het bedrijf. Een deel van de
verbeteringen bij Lego in de afgelopen jaren is toe te schrijven aan het succes van
zogenaamde ‘Lego's Mindstorms’. Met Mindstorms kunnen robots worden gebouwd die door
middel van een pc worden geprogrammeerd. Lego riep voor de ontwikkeling van de nieuwe
generatie Mindstorms de hulp in van gebruikers. Het resultaat hiervan was dat een groep
enthousiastelingen deelnam aan het ontwikkelingsproces waarmee Lego niet alleen een beter
product in handen kreeg, maar ook veel goodwill opbouwde. Medebepalend voor het succes
van deze aanpak is Lego's soepele omgang met de rechten. Gebruikers mogen niet alleen de
door Lego ontwikkelde code vrijelijk aanpassen en verspreiden, maar worden daartoe zelfs
gestimuleerd.
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Toen de Australiër Liam Mulhall in 2003 de bierbrouwerij Brewtopia opzette, wist hij niets van
bierbrouwen of marketing.

48
Hij had geen startkapitaal, geen bedrijfsplan en geen verstand

van ondernemen, maar vroeg via een website iedereen in zijn email-bestand mee te denken
over bier. In drie jaar tijd zag Mulhall zijn onderneming Brewtopia uitgroeien tot een
beursgenoteerd bedrijf met een miljoenenomzet. ‘Ik kwam op het idee toen ik Big Brother zag,’
zegt Mulhall. ‘In dat programma heeft de consument controle over de inhoud. Als ze een
deelnemer niet leuk vinden, stemmen ze hem weg. Dat moet je ook met producten doen,
dacht ik.’ Mulhall liet bezoekers op de site over zijn product stemmen en gaf iedereen die
meedeed een aandeel in het bedrijf. Al snel waren er duizenden stemmers die gezamenlijk
bepaalden hoe het bier moest heten, smaken en hoe de verpakking eruit moest zien. ‘Toen
het concept klaar was en ik het bier wilde laten brouwen, kreeg ik grote brouwerijen aan de
telefoon die allemaal zeiden: “We worden zo vaak gebeld door mensen die kleine orders
willen plaatsen, daar beginnen we niet aan.” Als ze zo vaak gebeld worden voor kleine orders
kun je concluderen dat daar een markt voor is. Grote bedrijven zijn alleen niet flexibel genoeg
om daarop in te spelen. Wij vonden uiteindelijk een brouwerij in Nieuw Zeeland die het wilde
doen. Op verzoek van de consument kunnen we het bier qua smaak en verpakking
aanpassen. Onze kracht ligt in die flexibiliteit en in het feit dat mensen zich persoonlijk
betrokken voelen bij ons bier.’

49

Er is een ontwikkeling die met de term ‘community supported agriculture’ wordt aangeduid.
50

Een voorbeeld is het biologische groenteabonnement van het Nederlandse Odin, dat de
mogelijkheid biedt om af en toe te komen werken op het land van de boer.

Niet alleen voor producenten en consumenten, maar ook voor bestuurders staat de tijd niet
stil. Ook zij moeten hun macht delen met mensen die zich op het politieke front manifesteren.
Het volgende hoofdstuk laat dat zien.
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3.1. De Odyssee

Bij de gratie Gods
De verhouding tussen machthebbers en onderdanen is in de loop van de geschiedenis vaak
spanningsvol geweest. Overheden gaan niet altijd even zachtzinnig met het volk om – dat is
eigenlijk nooit anders geweest. Despotisme en machtsmisbruik, revolutie en onrust zijn
constanten in de wereldgeschiedenis. Dat begon al in de Griekse oudheid.

De Odyssee is een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homerus. Het werk is
waarschijnlijk rond 800 voor Christus geschreven. De Odyssee gaat over de laatste 41
dagen van de 10 jaren durende omzwervingen van de held Odysseus – de bedenker van de
list met ‘het paard van Troje’ – die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals haalde.
7 jaar lang zat Odysseus op het eiland Ogygia. Al zijn manschappen en schepen waren
vergaan in een storm die oppergod Zeus veroorzaakte, omdat Odysseus' mannen de
runderen van Helios hadden geslacht. Na die 7 jaar vond de godin Athene het genoeg. Zij
riep de godenvergadering bijeen, pleitte voor haar lieveling Odysseus en kreeg toestemming
om hem naar huis te laten gaan.
Toneelgroep de Appel, die in 2008 een succesvolle theatervoorstelling van de Odyssee
produceerde, merkte bij de voorstelling op dat de goden in de godenvergadering hun
menselijkste gezicht tonen. ‘Ze kibbelen en ruziën om kleinigheden. Menselijk al te
menselijk. Het lijkt eerder een vergadering van stervelingen dan van goden.’51

In de mythologie is de Olympus, de hoogste berg van Griekenland (in Macedonië), het oord
waar de Olympische goden verblijven en waar de troon van Zeus staat. Homerus maakt in
zijn epen melding van de hemelse woning van de goden en verscheidene scènes spelen
zich af in hun verblijven. Het is een grote eer, zelfs voor de goden, om ontvangen te worden
op de Olympus en een nog grotere eer om er te verblijven.52

Figuur 3.1. Zeus heft zijn verschrikkelijke wapen, de bliksemschicht (bronzen beeld
uit Dodone, 470 voor Christus).

53

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeros
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poseidon_%28god%29
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Homerus’ Odyssee heeft veel eigentijdse kanten. De onderlinge strijd van de goden tijdens
de godenvergadering verwijst naar de vele controverses tussen machthebbers op aarde, en
ook naar het ontbreken van invloed van de gewone sterveling, de burger, op degenen die in
de wereld een leidende rol spelen. Zij zijn als het ware aan hen ‘overgeleverd’, terwijl
controverses tussen wereldleiders aan de orde van de dag zijn. Op de godenvergadering in
de Odyssee stonden de belangen van gewone stervelingen evenmin hoog op de agenda.

Figuur 3.2. Poseidon, Apollo en Artemis tijdens de godensynode
op het oostelijk fries van het Parthenon (440 voor Christus).

54

Het orakel van Delphi heeft lange tijd gediend als spreekbuis van het ‘hogere bestaan’. In het
oude Griekenland vervulde het een unieke openbare rol, die van ca 750 tot 338 voor Christus
heeft geduurd.

55
Het orakel hield zich met staatsrechtelijke vraagstukken bezig, gaf militair-

strategische adviezen, maar deinsde ook niet terug voor persoonlijke voorspellingen. Delphi
onderhield nauwe banden met de families die in de steden aan het bewind waren, met name
met die van Sparta. Zij kon mede daardoor niet aan verdenkingen van omkoping en
bevoorrechting ontkomen. De uitspraken waren soms cryptisch, maar vaak ook duidelijk. De
toegankelijkheid van het orakel was ongekend. Iedereen die een geit offerde, mocht op een
uitspraak rekenen.

56

De Amerikaanse futuroloog Barton Kunstler stelt vast dat het orakel ontstond in een tijd
waarin de Griekse samenleving op zijn grondvesten schudde. Na vier eeuwen van isolement
ging de maatschappij als het ware open. De bevolking groeide in aantal en vergaarde snel
rijkdom, en het recht, de staat, de technologie en de handel kwamen in een stroomversnelling
terecht. De wiskunde kwam op, evenals de astronomie en inzicht in het begrip tijd. In deze
transitieperiode bood het orakel van Delphi uitkomst. De heersende religie, waarin de goden
Zeus en Apollo, Hermes en Athena domineerden, was niet langer toereikend. Dichters als
Homerus en Hesiod boden een basis voor een nieuwe en algemeen aanvaarde ethiek, waarin
de kwaliteit van het ‘beste’ domineerde. In deze wereld vulde Delphi het vacuüm dat was
ontstaan. Volgens Kunstler waren de adviezen van het orakel over het algemeen rationelere
toekomstverkenningen dan menige politieke reactie vanuit één van de machtcentra binnen het
Griekse rijk. Het orakel was een macht die ook rekening hield met weak links en small hubs
en is daarmee een goed voorbeeld voor degenen die in de huidige tijd al te zeer zijn gericht
op het belang van de eigen organisatie.

57
Het orakel was een soort Chief Foresight Officer

van de gehele Griekse cultuur.
58

Door de geschiedenis heen hebben veel machthebbers hun relatie met het Opperwezen
benadrukt. Julius Caesar was naar eigen zeggen een telg van een goddelijk geslacht. Zijn
afkomst voerde terug op Iulus, een zoon van Aeneas, en daardoor noemde hij zich een
kleinzoon van Venus, de Romeinse godin van de liefde. De cultus van Venus werd daarom
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door Caesar gestimuleerd. Hij wijdde een tempel aan Venus Genetrix, Moeder Venus, godin
van het moederschap.

In ons land is de aanhef van alle Koninklijke besluiten en wetten die in het Staatsblad
worden uitgevaardigd: ‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau enz., enz., enz.’59 De titel ‘koning bij de gratie Gods’ kwam in zwang na
de kroning van de Frankische vorst Pepijn de Korte in 751. Daarmee werd uiting gegeven
aan de opvatting dat er geen andere overheid is dan God, en daarmee aan het besef dat de
koning niet regeert bij de gratie van paus of kerk, maar bij die van de Koning der koningen.
Eeuwenlang werd de leer verkondigd dat de vorst zijn macht ontleent aan het droit divin: het
goddelijk recht waarop hij zijn regering stoelde. Hij was alleen aan God verantwoording
schuldig, niet aan een volksvertegenwoordiging. In de 17e eeuw beriepen de Stuarts in
Engeland (Jacobus I en Karel I) en Lodewijk XIV in Frankrijk zich veelvuldig op het droit divin
om hun alleenheerschappij te rechtvaardigen. In Nederland werd in de 19e eeuw de trits
‘God, Nederland en Oranje’ ontwikkeld, om zo de mythe te creëren van Nederland als een
‘Protestantse Oranjenatie’.60 De dichter Isaäc da Costa heeft daar hard aan gewerkt. Oranje
en Nederland zijn één, schreef hij in 1831: ‘Een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken
en Gods woord is de band die Oranje en Nederland onverbrekelijk verbindt.’ In de Grondwet
van 1983 komt de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’ evenwel niet meer voor.

Koning zijn bij de gratie van het volk is een beeld dat lange tijd vreemd was. Thomas
Hobbes, één van de belangrijkste politieke theoretici van Groot-Brittannië, schreef in de
roerige winter van 1649 het boek Leviathan om mensen te herinneren aan de noodzaak één
centraal gezag te gehoorzamen en alle geboden die het uitvaardigde na te leven, hoe
onvolmaakt deze ook mochten zijn.61 Engeland was in die tijd tot chaos vervallen. In de
Engelse burgeroorlog was enkele maanden eerder koning Karel I onthoofd en Oliver
Cromwell’s troepen moesten vrezen voor een contrarevolutie, ontketend door royalistische
legers. In sommige delen van het land bestond er geen enkele vorm van rechtsorde meer.
In zijn Leviathan schreef Hobbes dat mensen in principe onvriendelijke, afstandelijke, op
macht beluste wezens zijn, met een natuurlijke neiging ‘elkaar te wantrouwen en te vrezen’.
Als ze hun gang konden gaan, zouden ze binnen de kortste keren elkanders schaarse
bestaansmiddelen betwisten. ‘Velen hunkeren op hetzelfde moment naar dezelfde dingen,
die ze niet gezamenlijk tot zich kunnen nemen maar ook niet kunnen verdelen.’ Moord en
bendeoorlogen zouden het gevolg zijn, evenals ‘onafgebroken angst en de dreiging van een
gewelddadige dood’. Het ‘onophoudelijke, rusteloze verlangen naar macht’ van de mens zou
leiden tot een ‘oorlog van allen tegen allen’: ‘Zolang mensen geen gemeenschappelijke
macht kennen die bij iedereen ontzag inboezemt, zullen ze in een toestand van oorlog
verkeren.’ In een van de beroemdste zinnen die er in de 17e eeuw zijn geschreven betoogde
Hobbes dat zonder één centraal gezag het leven niet anders kon zijn dan ‘eenzaam, arm,
beroerd, beestachtig en kort’.

http://www.refdag.nl/artikel/1256933/&bdquo;God-Nederland-Oranje%20is%20mythe&rdquo;.html
http://www.jhm.nl/personen.aspx?naam=Costa,%20Isaac%20Da
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Figuur 3.3. Voorblad van het boek Leviathan van Thomas Hobbes.

Hobbes was van mening dat mensen uit zelfbehoud bereid moeten zijn om af te zien van het
recht op gebruik van geweld, mits de anderen dit ook doen. Zij moeten hun
geweldsmiddelen door middel van een sociaal contract overdragen aan een superieure
macht. Hobbes noemt die macht Leviathan:de soeverein of vorst die voor ieders bestwil
heerst over de burgers. De gemeenschap is dan een staat. Hobbes' uitspraak ‘Convenanten
zonder zwaard zijn slechts woorden, en niet in staat om mensen ook maar enige veiligheid
te bieden,’ vat zijn filosofie kernachtig samen.

Niccolò Machiavelli was een Italiaans filosoof en jarenlang hoofd van de Tweede Kanselarij
van de Grote Raad van Florence.

62
Zijn leven lang probeerde hij Italië aan te sporen zich te

bevrijden van buitenlandse heersers die er de baas speelden. Hij was ervan overtuigd dat
alleen een sterke staat haar burgers kon beschermen, met name tegen de oorlogvoerende
partijen van die tijd: Venetië, de koning van Frankrijk, de paus, en de hertog van Romagna.
Hoewel zijn stad rijk was, wilden haar burgers niet investeren in een eigen leger. De stad
probeerde in de meeste conflicten neutraal te blijven, maar als ze dat iets te lang bleef, moest
ze haar vrijheid vaak afkopen met gouden dukaten. Machiavelli begreep dat die situatie niet
kon blijven voortduren: het geld van de rijke maar weerloze natie zou niet voldoende zijn om
haar te redden. Hij wilde een militie, geen huursoldaten, gevormd uit burgers die de republiek
trouw waren.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus


43

Figuur 3.4. Standbeeld van Niccolò Machiavelli (1469-1527)
in het Uffizi, Florence.

Enkele uitspraken van Machiavelli:
63

 Mensen moet je óf strelen óf uitroeien. Want iemand die licht wordt aangepakt, wreekt
zich, terwijl iemand die zwaar geweld wordt aangedaan, zich niet meer kan wreken.

 Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk te gronde te midden van
zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven,
leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wél of niét in praktijk te brengen, al
naar gelang de omstandigheden hem daartoe dwingen.

 Hoe anderen over hem denken is voor de heerser niet van belang.
 En hij moet er zich ook niets van aantrekken dat hij eventueel een slechte naam krijgt

door dié ondeugden zonder welke hij zijn macht nu eenmaal moeilijk kan handhaven.
 De heerser hoeft er niet op te rekenen geliefd te zijn.
 Een heerser leeft geïsoleerd. Hierdoor hoort hij soms de waarheid niet die ieder ander in

zijn omgeving kent. Domweg omdat niemand het hem durft te zeggen of omdat niemand
hem wil mishagen.

Het kan ook anders. In 1624 verwierf de Nederlandse kolonist Peter Minuit (1580-1641) voor
de Verenigde West-Indische Compagnie het eiland Manhattan voor het luttele bedrag van 60
gulden. Hij kocht het van lokale indianen, die het een uitstekende deal vonden. Voor de
indianen betekende een koopcontract namelijk heel wat anders dan voor de Nederlanders.
De betaling van geld was wel het minste dat hen interesseerde. In 1750 weigerden de
indianen zelfs geld toen zij South Carolina aan de Engelsen verkochten. Wat een
koopovereenkomst dan wel betekende voor de indianen, werd de Nederlanders al snel
duidelijk: maandenlange feesten met eindeloze rituelen, uitwisseling van geschenken, eten,
drinken en dansen. Na afloop van de festijnen bleven de indianen – tot verbijstering van de
Nederlanders – het land bewonen en gebruiken. En niet alleen dat. Het sociale verbond dat
de indianen meenden gesloten te hebben, verplichtte de Nederlanders hun nieuwe vrienden
bij te staan in de Indiaanse stammenstrijd. Kortom, het koopcontract betekende voor de
indianen een alliantie, en wel in de vorm van een ‘totaal sociaal feit’, zoals beschreven door
Franse antropologen. Toen Peter Minuit aan de West-Indische Compagnie meldde dat hij de
indianen maar niet van zijn aangekochte grondgebied verdreven kreeg, antwoordden de
bestuurders vanuit Amsterdam – in de beste Nederlandse bestuurstraditie – dat hij rustig
aan moest doen, de verhoudingen met de verkopers niet op scherp moest stellen, de hulp
en steun moest verlenen waarom de indianen vroegen, maar vooral níet met hen ten strijde

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Macchiavelli01.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uffizi
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moest trekken tegen andere indianenstammen. Kortom, ‘pacificeren en tolereren’ was het
advies, want het belang van de handel die vanuit Manhattan werd opgezet, ging boven alles.
En handel vooronderstelt vrede.64 De indianen gaven op deze wijze een geheel eigen
invulling van het begrip peer governance.

Figuur 3.5. Nieuw Amsterdam in 1660, nagetekend in 1916 door
John Wolcott Adams en Isaac Newton Phelps-Stokes.65

Institutionele macht wordt bedreigd
De opkomst van de netwerkmaatschappij heeft inmiddels aan het begrip macht een andere
inhoud gegeven. Castells was één van de eersten die hier onderzoek naar deed en hij
concludeerde: de macht van netwerken wordt groter dan de netwerken van de macht.’66

Castells voegde aan deze constatering toe dat niet eerder zoveel mensen met elkaar zijn
verbonden en dat tegelijkertijd velen worden uitgesloten omdat ze irrelevant zijn vanuit het
oogpunt van de dominante belangen.67 Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid, maar
dit wil niet zeggen dat die afhankelijkheid gelijk verdeeld is. We leven in een ‘elektronisch
wereldcasino’ waarin zowel over het lot van hele organisaties als over de besteding van het
huishoudgeld van gezinnen wordt beslist. Het eindresultaat is volgens Castells: ‘de
verliezers betalen voor de winnaars.’68 Vaak is niet duidelijk wie er aan de touwtjes van
verlies en winst trekt. De netwerksamenleving heeft immers geen centrale leiding, maar is
een complex van onderling verbonden knopen. Castells signaleert een revolutionaire
verandering in de samenleving: de technologische revolutie, de herstructurering van de
economie en de cultuurkritiek komen samen in een historische heroriëntatie van de relaties
tussen productie, macht en kennis waarop samenlevingen zijn gebouwd.69

In de volgende paragraaf wil ik nader ingaan op de consequenties die deze ontwikkelingen
hebben voor overheden, burgers, organisaties en bedrijven.
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3.2. De wereld breekt open: het volk regeert

Landscaping
Machthebbers hebben evenals de goden uit de Odyssee vaak een eigen agenda. Robert
Axelrod en Scott Bennett toonden in een veel geciteerd onderzoek aan dat de
besluitvorming in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog op een bizarre wijze plaatsvond.
Op basis van de gegevens uit 1930 stelden zij vast dat op dat moment een oorlog tussen
Europa en de Sovjet Unie tot de mogelijkheden behoorde. In dat geval zouden Griekenland
en Joegoslavië de kant van de Sovjet-Unie kiezen, terwijl de rest van Europa, inclusief
Duitsland, zich zou hebben verenigd in een oorlog tegen deze landen. Deze keuze was zelfs
in 1939 nog actueel, toen Rusland Finland binnenviel. Axelrod en Bennett stelden analytisch
vast dat als de relaties tussen de betreffende landen maar iets anders was geweest, de
Engelsen niet Hitler maar Stalin als gevaarlijkste vijand hadden aangemerkt. Na 1937 werd
de kans op dit tweede scenario overigens kleiner.70 Het was tijdens de oorlogsverklaring van
het Verenigd Koninkrijk aan Duitsland duidelijk dat een (gelijktijdige) oorlog tegen de Sovjet
Unie niet plaatsvond vanwege de beperkte militaire middelen van de Engelsen. Met de
Koude Oorlog, die direct na de Tweede Wereldoorlog van start ging, werd de tweede variant
van Axelrod en Bennett alsnog werkelijkheid.

In hun studie onderzochten Robert Axelrod en Scott Bennett de onderlinge verhoudingen van
de 17 landen die in de periode 1930-1940 een leidende rol op het wereldtoneel speelden. Zij
zochten naar de oorzaken van spanningen tussen deze landen en onderkenden dat
verschillen in godsdienst daarbij een rol speelden (sommige landen zijn voornamelijk
Katholiek, andere Oosters Orthodox, en weer andere atheïstisch). Zij stelden vast dat verder
van belang was dat sommige landen een democratische regering hadden, en andere een
fascistische of communistische. Ook grensconflicten uit het verleden waren van invloed, zoals
die tussen Frankrijk en Duitsland. Het onderzoek bracht de verhoudingen tussen deze 17
landen in kaart op de volgende aspecten:
 etniciteit
 godsdienst
 aanspraken op grondgebied
 ideologie
 economie
 recente geschiedenis
Axelrot en Bennett namen deze aspecten op in een wiskundig model en kwantificeerden op
een zeer eenvoudige manier de overeenkomsten en de verschillen tussen deze landen.
Vervolgens gingen zij na of er ook groepen van landen konden worden samengesteld die ten
opzichte van elkaar grote en kleine verschillen lieten zien. Op basis van hun model, dat het
‘landscape model’ werd genoemd, berekenden Axelrod en Bennett dat er in 1930 2
verschillende uitkomsten mogelijk waren, waarbij groepen landen waartussen spanning
bestond het tegen elkaar op zouden nemen.

De eerste variant bestond uit een conflict tussen:
 geallieerden: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Sovjet

Unie, Joegoslavië en Griekenland;
 asmogendheden: Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Hongarije, Portugal, Finland,

Estland, Letland en Litouwen.

De tweede variant bestond uit:
 geallieerden: Sovjet Unie, Joegoslavië en Griekenland;
 asmogendheden: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Denemarken,

Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Hongarije, Portugal, Finland, Estland, Letland en
Litouwen.
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Portugal had in die tijd een defensieverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Zweden en
Zwitserland wilden hoe dan ook neutraal blijven.

Figuur 3.6. Visualisatie van het landscape model van Axelrod en Bennett.

De landscaping methode van Axelrod en Bennett laat zien dat aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog het oorlogsspel op een heel klein speelveld werd gespeeld. De
mogelijkheid dat 30 miljoen mensen in de strijd het leven zouden laten – zoals later zou
blijken – speelde in dat spel geen rol. De leiders van de belangrijkste landen op aarde
hadden met elkaar een strijd te beslechten, zoals de goden in Homerus’ Odyssee.

Het landscape model gaat uit van de veronderstelling dat het in strategische processen
uitsluitend om het optimaliseren van de onderlinge relaties gaat. Daarbij wordt de omvang
van de ene partij ten aanzien van de andere gewogen. Daarnaast gaat het om de totale
energie van de partijen die bij de onderhandelingen zijn betrokken. De energiewaarde wordt
bepaald door zowel de positieve als de negatieve krachten tussen de partijen te meten. Als
twee rivalen met elkaar veel negatieve contacten onderhouden, dan kan de totale energie
relatief hoog zijn vanwege de grote afkeer die zij jegens elkaar ervaren. Daarbij mag worden
opgemerkt dat het ontbreken van negatieve gevoelens niet hetzelfde is als een situatie
waarin iedereen zich prettig voelt. Afkeer kan een solide basis voor een relatie zijn.71

Als rivalen zo met elkaar omgaan, dan bevinden ze zich al gauw in een situatie die lijkt op het
uit de literatuur bekende ‘prisoners’ dilemma’. Dit dilemma uit de speltheorie wordt
beschreven aan de hand van twee gevangenen die vrijkomen indien zij beide – onafhankelijk
van elkaar – volhouden de misdaad niet te hebben begaan. Als beiden de misdaad bekennen,
volgt een gematigde straf. Echter, als een van hen wel bekent maar de andere niet, dan wordt
de eerste tot een hoge straf veroordeeld en de ander vrijgesproken. Kortom, het gaat om het
vinden van de beste condities voor onderlinge samenwerking, waarbij het resultaat van die
samenwerking afhankelijk is van hetgeen de tegenpartij doet. Philip Ball stelt vast dat in de
praktijk veel bedrijven hiermee in hun beleidsvorming geen rekening houden en bij hun
beslissingen vertrouwen op de eigen langetermijnprognoses en kosten-batenanalyses. Hij
voegt eraan toe dat in de praktijk ook wordt vastgesteld dat, als het er echt op aankomt,
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bedrijven bovenal naar hun concurrenten kijken en zich daarbij afvragen: waar heb ik een
goed gevoel bij? of, zoals Axelrod en Bennett het formuleren: ‘besluiten worden niet
onderbouwd met diepgravende rationele argumenten als beslissers op

zoek zijn naar kleine successen op de korte termijn. ’

Veelvuldig zijn de voorbeelden die laten zien dat afstemming op het gedrag van anderen
voordeel kan opleveren. In het perspectief van de toenemende onderlinge afhankelijkheid van
overheid en bedrijfsleven is het interessant om stil te staan bij de uitwerking van het prisoners’
dilemma in veelvoorkomende situaties waarin iemand handelt met een hem onbekend
persoon. De vraag is dan: moet je rekening houden met hetgeen zo’n persoon doet, of moet
je juist alleen voor het beste resultaat voor jezelf gaan? Een studie van Axelrod uit de jaren
zeventig laat zien dat in deze situatie het adagium ‘leven en laten leven’ (Tit for Tat) een
goede strategie is. Met computersimulaties heeft hij aangetoond dat het beste resultaat wordt
bereikt als de eerste actie uitgaat van samenwerken met de opponent, om vervolgens steeds
dezelfde beslissing te nemen als de tegenstander in de vorige periode nam. Door op deze
wijze te handelen, heeft de tegenstander geen mogelijkheden om van jouw gedrag gebruik te
maken. Het is derhalve belangrijk om niet de eerste te zijn die zijn eigen weg kiest. Andere
aanbevelingen zijn: reageer altijd op je tegenstander, wees niet te slim en wees niet jaloers.
Niet jaloers zijn betekent dat je niet moet proberen beter te zijn dan je tegenstander, maar dat
je zo goed moet zijn als voor jezelf mogelijk is. Anders gezegd: je eigen resultaat moet je niet
afzetten tegen dat van anderen. In experimenten met het prisoners’ dilemma is aangetoond
dat, wanneer tegen het einde van het spel de reciprociteit van de tegenstanders minder
belangrijk wordt, de betrokkenen hun gedrag veranderen. Ook in de praktijk wordt
waargenomen dat als relaties vertroebeld raken, andere beslissingen in het vizier komen,
zoals het voor de rechter uitvechten van meningsverschillen die voordien in den minne
werden geschikt.

Ook in de natuur wordt de leven-en-laten-leven-benadering veelvuldig aangetroffen. Van
stekelbaarsjes, ezels en zelfs virussen is bekend dat zij vaak handelen naar het adagium
‘leven en laten leven’. De leven-en-laten-leven-strategie blijkt een voordeel in de evolutie,
omdat soorten die deze handelwijze volgden via natuurlijke selectie de sterkste bleken te zijn.

Het landscape model wordt niet alleen toegepast bij groepen en coalities, maar ook binnen
organisaties. De onderlinge krachten binnen de organisatie worden dan in beeld gebracht en
machtsblokken worden geïdentificeerd. De econoom Brian Arthur toonde aan dat de
uitkomst van onderhandelingen altijd afhangt van de onderlinge machtsverhouding en van
de regels die daarbij in acht worden genomen.72

Axelrod voerde ook een empirisch onderzoek uit naar de coalitievorming bij de Unix
standaardisatie in 1987. De hierbij betrokken ondernemingen moesten een keuze maken uit
twee Unix-standaarden. Er waren in die tijd negen belangrijke Amerikaanse
computerbedrijven van verschillende omvang, die onderling verschillende relaties
onderhielden. Uitgaande van de veronderstelling dat slechts twee coalities konden worden
gevormd, werd berekend bij welke samenstelling van de coalities het energieniveau van het
netwerk minimaal zou zijn. De uiteindelijke opdeling van de betrokken ondernemingen in de
OSF- en de UII-standaarden kwam overeen met de modelberekening van Axelrod, zij het dat
IBM als enige in een ander kamp terechtkwam dan de onderzoekers tevoren hadden
berekend.

Polderen in Nederland

Het landscape model van Axelrod en Bennett is ook in Nederland toegepast. Aangetoond
werd dat in onderhandelingen over een regeerakkoord de intrinsieke waarde van het
onderwerp en de betekenis van het onderhandelingsresultaat voor de niet-aanwezige
betrokkenen geen rol spelen. Eind november 2006 voorspelde de Groningse hoogleraar
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Frans Stokman op deze wijze de inhoud van het regeerakkoord. Hij ging daarbij uit van de
standpunten en prioriteiten van verschillende partijen en de nieuwe zetelverdeling die na de
verkiezingen van 22 november 2006 tot stand was gekomen. De voorspellingen hadden
betrekking op elf controversiële beleidspunten, die met behulp van twee experts op het
gebied van politiek en partijprogramma’s waren bepaald. Deze thema’s waren:
inkomstenbelasting, hypotheekrenteaftrek, zorgstelsel, fiscalisering van de AOW, milieu,
vreemdelingenbeleid, ontslagrecht, kinderopvang, marktwerking, staatsschuldreductie en
veiligheid. Deze voorspellingen werden voorafgaand aan de kabinetsformatie gepubliceerd.
Toen het regeerakkoord op tafel lag, zijn de uitkomsten geanalyseerd en is nagegaan in
hoeverre zij dit akkoord correct hadden voorspeld. De conclusie: ‘Op geen enkel onderwerp
zat onze voorspelling van het beleid er ver naast, de richting van het beleid is goed
voorspeld, sommige concrete maatregelen wijken af. Op negen van de elf punten hebben
we correct voorspeld welke partij dat punt “binnen zou halen”. We mogen besluiten te
zeggen dat de analyse een aardige blauwdruk heeft geleverd voor de uitkomst van drie
maanden onderhandelen.’73

Groepsgedrag

In studies naar groepsgedrag wordt vaak naar de dierenwereld gekeken. Vogels
bijvoorbeeld lossen de vraag wie de leider is simpel op. Een leider is er namelijk niet, want
de ervaring heeft geleerd dat wie deze rol voor zichzelf opeist, de eindstreep niet zal halen.
Ook in sommige sportwedstrijden is dit ervaringsfeit duidelijk waarneembaar. Wie in een
wielerwedstrijd langdurig vooroprijdt, is vrijwel nooit ritwinnaar. In schaatswedstrijden zien we
hetzelfde. Een vereiste om iets te realiseren is dan ook allereerst meegaan met en opgaan
in de groep.

In een zwerm vogels wordt bij eerste waarneming de indruk gewekt dat vogels de leider
volgen die aan het hoofd van de zwerm vliegt. Bij nadere bestudering blijkt dat de leider na
enige tijd in de zwerm verdwijnt en een andere vogel de koppositie overneemt. Iedere vogel
komt aan de beurt en ze eindigen uiteindelijk allemaal weer in de groep.
Dit gedrag is uitvoerig bestudeerd en heeft geleid tot onder meer de volgende
constateringen.

74

- Vogels vliegen in een zwerm zodanig dat zij andere vogels niet raken. In
organisatietermen komt dit neer op de noodzaak van goede relaties tussen mensen en
afdelingen, van het voorkomen van conflicten, van integer handelen en respect voor
elkaar.

- Vogels voegen zich onmiddellijk naar de richting die de zwerm volgt. In organisatietermen
betekent dit dat een duidelijke richting voor een organisatie van groot belang is.

- Onderzoek naar het gedrag van vogels in een zwerm laat ook zien dat vogels steeds een
plaats zoeken in het centrum van de groep. Ze zoeken hun kracht in de interactie met
anderen.
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• Separation: steer to avoid
crowding local flockmates

• Alignment: steer towards
the average heading of
local flockmates

• Cohesion: steer to move
toward the average
position of local flockmates

Figuur 3.7. Grafische voorstelling van het gedrag van een zwerm vogels.

De simpele regels in het gedrag van vogels hebben betrekking op drie gebieden:
 gedrag ten opzichte van anderen (separation);
 aansluiten bij een gemeenschappelijk doel (alignment);
 organisatie van het eigen cluster (cohesion).

Mensen willen niet alleen conflicten vermijden, maar ook gekend worden. Mensen willen niet
alleen presteren, maar zich ook van anderen onderscheiden (separation). Daarnaast hebben
zij de ander nodig. Zij willen graag kennis delen, niet in de laatste plaats omdat een dankbare
ontvanger van informatie bij de verstrekker een gevoel van waardering en betekenis
achterlaat. Voor deze interactie is een gemeenschappelijke interesse en liefst een
gemeenschappelijk doel nodig (alignment). Vaak biedt het overdragen van kennis ook een
mogelijkheid tot verrijking van de eigen inzichten. Weinig kunstenaars en wetenschappers
werken geïsoleerd (cohesion), ook al ontkennen zij dat nogal eens wanneer zij eenmaal
succes hebben.

De opkomst van de symbiotische maatschappij
De Amerikaanse ondernemers Ori Brafman en Roy Beckstrom publiceerden in 2006 het
boek The Starfisch and the Spider. 75 De zeester en de spin dienen daarin als metafoor. Een
zeester is in wezen een neuraal netwerk: hij heeft geen brein, geen centraal
commandocentrum. De zeester heeft ook geen kop. Als je er een stuk afsnijdt, groeit het
vanzelf weer aan (of je krijgt twee exemplaren). De zeester als metafoor van een organisatie
beschrijft deze als een gedecentraliseerde, losse en open organisatie. De spin heeft
daarentegen wel een kop en hij kan duidelijk niet zonder. Een paar pootjes kan hij wel
missen maar niet te veel, want dan overleeft hij het niet. De organisatie die de metafoor van
de spin krijgt opgeplakt, wordt centraal aangestuurd. Brafman en Beckstrom hebben dit
gegeven gedetailleerd uitgewerkt en veel bekendheid gekregen met hun referentie naar de
cultuur van de Apache-indianen.

De kracht van open organisaties
In 1519 vertrok de Spaanse veroveraar Cortes naar Mexico. Toen hij aankwam, verbrandde
hij zijn schepen, om vervolgens met zijn mannen de lokale koninklijke familie uit te roeien, zich
te ontfermen over het goud van de Azteken en hen te onderwerpen aan het centrale Spaanse
gezag. Op deze wijze liep hij heel Zuid-Amerika onder de voet. Daarna trokken de
Spanjaarden noordwaarts, maar daar stuitten ze op een heel ander soort volk: de Apache-
indianen. Die hadden weliswaar een opperhoofd, maar er werd door dit volk ook grote nadruk
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gelegd op de individuele vrije wil. In hun taal hadden de Apache niet eens een woord om
‘moeten’ uit te drukken. Het bleek uiteindelijk onmogelijk om deze ‘wilden’ te onderwerpen en
te kerstenen. Tegen de verdrukking in breidden de Apache hun grondgebied zelfs uit. Later
moesten de blanke Amerikanen op eenzelfde manier bakzeil halen. Op een gegeven moment
maakte een kwart van het Amerikaanse leger jacht op het legendarische Apache-opperhoofd
Geronimo. In 1886 werd hij uiteindelijk gevangen genomen, maar zijn opvolger stond al klaar
om door te vechten voor de vrijheidsidealen van zijn volk. Pas toen in het kader van een
grootschalig verzoeningsprogramma tienduizend stuks vee naar het voormalige Apache-
gebied werden gedirigeerd, kwam er rust. Omdat van toen af aan moest worden bijgehouden
wie er een rund had ontvangen en omdat ze zich moesten settelen, kreeg het Apache-gezag
een meer centraal karakter. In Amerika heet dit nog steeds de ‘cow approach’. Je decentrale
tegenstander centraliseren is een van de drie strategieën die kunnen worden toegepast om
hen ‘eronder’ te krijgen. De andere strategieën zijn: concurreren op ideologie of jezelf
decentraliseren.

De Britse natuurkundige Neil F. Johnson, hoogleraar aan de Universiteit van Miami, zegt in de
Volkskrant van 19 december 2009: ‘Je kunt een oorlog zien als een dynamisch complex
systeem: veel losse elementen en geen evenwicht, zoiets als een financiële markt.’ Johnson
onderzocht 55.000 geweldsincidenten uit 11 oorlogen, opstanden en rebellieën, waaronder de
conflicten in Noord-Ierland, Peru, Sierra Leone, Israël en Afghanistan. De uitkomsten waren
duidelijk. In 9 van de 11 conflicten vertonen geweldsincidenten hetzelfde patroon: de
machtswet (zie voor een uitleg van de power law paragraaf 2.2) is van toepassing als het gaat
om de omvang en de frequentie waarmee oorlogen zich voordoen. ‘Bij die 9 gaat het ook om
opstanden. De uitzonderingen, de Amerikaanse en Spaanse burgeroorlogen, zijn meer
conventionele oorlogen,’ aldus Johnson. ‘De wijze waarop mensen conflicten uitvechten blijkt,
bij alle verschillen, vrijwel hetzelfde. Net zoals de verkeerspatronen in Tokio, Londen of
Boston vrijwel identiek zijn. In de chaos van oorlog zit een systeem.’ Johnson en zijn collega’s
beschrijven gewapende opstanden als een ‘ecologie van dynamische groepsvorming’: ‘Een
opstandige bevolking gedraagt zich als een geheel van groepen dat zich voortdurend
ontwikkelt. Er zijn geen echte leiders, er is geen permanent netwerk. Af en toe leiden
langeafstandscommunicatielijnen tot tijdelijke coördinatie. Wanneer een groep gevaar ziet,
valt ze uiteen. En hoewel groepen voor een gemeenschappelijke zaak vechten, concurreren
ze ook, om middelen of media-aandacht.’ Het model breekt met conventionele analyses van
opstanden die uitgaan van statische netwerken en strikte hiërarchieën. Het heeft daarentegen
een opvallende gelijkenis met de modellen van kuddegedrag in financiële markten, waaraan
Johnson eerder werkte. ‘Misschien zit er een algemene logica in elk collectief menselijk
gedrag,’ zo stelt hij.
Het model van Johnson is heel bruikbaar voor het maken van scenario’s en risicoanalyses:
‘We kunnen voorspellingen doen over geweld in lopende én toekomstige conflicten. We
kunnen ook scenario’s ontwikkelen: hoe zullen rebellen reageren als je het aantal troepen
opvoert of een vredesmacht introduceert?’

76

Afscheid van het neoliberalisme
Dit beeld zou koren op de molen moeten zijn voor degenen die de overheid verwijten dat zij
te veel een macht in zichzelf is geworden en een sector als het bedrijfsleven te weinig ruimte
biedt voor een gezonde bedrijfsvoering. De Amerikaanse publicist Francis Fukuyama
verwoordde in zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens dat de grote
ideologieën van de 20ste eeuw hebben afgedaan, en dat er wereldwijd een onvermijdelijk
proces in de richting van een liberaal-democratische maatschappij gaande is. Dit proces, dat
in ideologische zin vaak wordt aangeduid met de term ‘neoliberalisme’, ziet hij als het laatste
hoofdstuk van de ontwikkeling naar een volledig liberaal-kapitalistische maatschappij.

Milton Friedman, een van de belangrijkste economen van de 20
ste

eeuw, is een vermaard
criticaster van de overheid.

77
Friedman keerde terug naar het optimisme van de klassieke

economen, zoals Adam Smith en Jean-Baptiste Say, die een groot vertrouwen hadden in de

http://www.kunstbus.nl/cultuur/amerika.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/historie.html
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vrije werking van het prijsmechanisme. Stimulering van de overheidsuitgaven is volgens
Friedman niet de oplossing bij een tijdelijk tekort aan bestedingen, en het verstoort bovendien
de marktwerking. Staatsbedrijven, zoals openbaar vervoerondernemingen en
energiebedrijven, moeten volgens Friedman worden geprivatiseerd en het arbeidsrecht moet
worden hervormd om werknemers gemakkelijker te kunnen ontslaan.

Friedmans legde zijn ideeën over de vrije markt neer in het in 1962 verschenen boek
Capitalism and Freedom, dat een bestseller werd. Nog succesvoller was zijn televisieserie
Free to Choose (1980) en het gelijknamige boek, dat hij samen met zijn vrouw Rose schreef.
Hij wist zijn ideeën vaak in krachtige oneliners te verwoorden.

78
Friedmans bekendste citaten

zijn: ‘Inflatie is altijd en overal een monetair fenomeen,’ en het legendarische ‘There is no
such thing as a free lunch’ (‘Er bestaat niet zoiets als een gratis lunch’). Met de laatste
opmerking wilde hij aangeven dat een centrale bank die de economie met een lage rente
stimuleert, daarvoor later alsnog de prijs moet betalen in de vorm van een hogere inflatie.

Een iets uitgebreidere selectie van Milton Friedman-citaten:
- ‘Ik ben een voorstander van belastingverlagingen onder alle omstandigheden, met elk

excuus en met elke reden, wanneer het ook maar mogelijk is.’
- ‘Inflatie is de enige vorm van belastingheffing die zonder wetgeving kan worden

opgelegd.’
- ‘De oplossing van de overheid voor een probleem is gewoonlijk net zo slecht als het

probleem zelf.’
- ‘De grootste invloed van het internet is dat het de overheden moeilijker maakt belastingen

te innen.’
- ‘Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma.’
- ‘Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er binnen vijf jaar

een tekort aan zand ontstaan.’

Tussen de voor- en tegenstanders van het neoliberalisme is inmiddels een verwoede strijd
losgebarsten. Niemand heeft deze strijd zo krachtig beschreven als Naomi Klein, in haar
boek Shockdoctrine. Klein stelt daarin dat neoliberale economische programma’s vaak onder
dwang zijn opgelegd.79 Kleins bewijsmateriaal omvat drie decennia recente geschiedenis.
Van het Chili van Pinochet tot het Rusland van Jeltsin, van de uitverkoop aan
projectontwikkelaars van Sri-Lankaanse stranden na de tsunami tot de wederopbouw-maar-
dan-anders van New Orleans na de orkaan Katrina, steeds werd na geweld en politieke
chaos de neoliberale economische schoktherapie toegepast.80 Met als apotheose de
corporatieve maakbaarheid van de samenleving en de privatisering van de oorlog in Irak.
Naomi Klein richt haar pijlen ook op grote ondernemingen en aan het bedrijfsleven gelieerde
non-governmental organizations (ngo’s), die de overheid behulpzaam zijn om impopulaire
economische maatregelen door te voeren in het ‘shockgebied’.

In Zuid-Amerika kreeg de daaropvolgende strijd tegen het neoliberalisme een sterk politiek
karakter. Het gevolg daarvan is zichtbaar in de presidentsverkiezingen die in een aantal
landen een linkse president aan de macht brachten. Eén daarvan is de Braziliaanse
president Luiz Inácio Lula da Silva van de Braziliaanse Arbeiderspartij (PT).

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1528
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Figuur 3.8. de Braziliaanse president Lula da Silva.
81

Op het wereldtoneel maakte Lula da Silva in 2001 naam met zijn bezoek aan zowel het
World Economic Forum (WEF) als het World Social Forum (WSF). Het World Social Forum
was kort daarvoor opgericht door een groot aantal ngo’s en particulieren, die zich inmiddels
‘andersglobalisten’ waren gaan noemen. Het WSF wilde in die tijd de tegenhanger zijn van
World Economic Forum (WEF) in Davos. Lula bracht demonstratief de WSF-boodschap naar
het WEF, en niet omgekeerd.

Het neoliberalisme wordt in toenemende mate betwist omdat de liberaal-democratische
maatschappij voor de burger niet de plaats inruimt die hij in deze tijd zou moeten krijgen.
Volgens John Stuart Mill moeten authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling van het individu
centraal staan en die begrippen moeten ook in de maatschappij als hoogste idealen
gelden.82 Hij stelt dat mensen de kans moeten krijgen zich te ontworstelen aan conventies
om hun eigen leven vorm te geven. Zo ontstaat er naast een programma van gelijke politieke
rechten ook een programma voor het realiseren van een veel omvattend ideaal: de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het neoliberalisme heeft het probleem van de
institutionele macht willen oplossen, maar geen ruimte gecreëerd om de
netwerksamenleving directe invloed op het bestuur te geven. De neoliberalen bouwden
Torens van Babel die tot in de hemel moesten reiken. Deze ideologie is aan haar eigen
tekortkomingen ten onder gegaan.
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3.3. Hier is de toekomst begonnen

Met de opkomst van de netwerksamenleving en het alom doorgedrongen inzicht dat het
neoliberalisme heeft gefaald, verandert de rol van de overheid. In de strategische ruimte van
de nieuwe tijd zal de overheid van vitaal belang zijn voor de bevordering van technologie, de
versterking van de netwerksamenleving en het stimuleren van de economie. Daarmee
draagt de overheid bij aan symbiotische krachten die de samenleving vitaal en leefbaar
maken. Ik wil hier wat nader ingaan op de drie hierboven genoemde taken van de overheid
van morgen.
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Figuur 3.9. Overheid als katalysator.

Stimulering van de technologie
De strijd om olie kan tot een Derde Wereldoorlog leiden, stelt Michael Klare, Amerikaans
hoogleraar Vredes- en Veiligheidsstudies.83 Vooral China, de Verenigde Staten en Rusland
proberen in toenemende mate met militaire middelen toegang te krijgen tot de schaarser
wordende olievoorraden. ‘We zien een nieuwe wapenwedloop ontstaan, zoals we die
kennen uit de Koude Oorlog.’ De explosiefste regio’s zijn volgens hem de Kaspische Zee en
de wateren rond China. In die gebieden hebben diverse landen een claim gelegd op olie- en
gasvoorraden en de spanningen zijn er opgelopen. Met wapenleveranties en met eigen
militaire bases proberen de grootmachten er hun energievoorziening veilig te stellen.

Inmiddels dient zich echter ook een nieuwe benadering van het energievraagstuk aan. In
hoofdstuk 4 worden enkele ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie beschreven,
waaruit blijkt dat veel wetenschappers en bedrijven zich op dit onderwerp hebben gestort en
inmiddels grote technologische vooruitgang hebben geboekt. Het is nog even wennen aan
de gedachte dat zich mogelijkheden voordoen om eerder dan verwacht de CO2-uitstoot terug
te dringen, niet zozeer door de opslag van CO2 maar door het verminderd verbruik van
fossiele brandstof als gevolg van de sterke opmars van duurzame energie. Het Amerikaanse



54

Energy Information Administration (EIA) is nog niet zover, en voorspelde in haar Annual
Energy Outlook 2008 dat duurzame energie in 2030 7 procent van de energiebehoefte dekt,
waarbij windenergie en biomassa het voortouw nemen. De capaciteit van zonne-energie zal
volgens EIA in 2030 niet meer dan 4 GW bedragen. De voorspellingen van het EIA liggen op
één lijn met de scenario's die verschillende oliemaatschappijen hebben gepubliceerd, maar
worden tegengesproken door een andere studie, het Grand Solar Plan, dat in januari 2008 in
het tijdschrift Scientific American werd gepubliceerd. Deze studie gaat ervan uit dat de
productie van zonne-energie in 2030 niet minder dan 1000 GW bedraagt.

Prognose 2030 EIA Google
Wind 40 GW 380 GW

Biomassa 10 GW 23 GW
Zon 4 GW 250 GW
Toename
elektriciteits-
verbruik

25% 0%

CO2 - uitstoot + 16% -/- 40%
Afhankelijkheid
van
geïmporteerde
olie

+ 11% -/- 33%

Figuur 3.10. Twee sterk uiteenlopende energiescenario’s voor 2030.

Aan de hierboven weergegeven uitkomsten van het scenario van Google ligt impliciet de
veronderstelling ten grondslag dat de ontwikkeling van duurzame energie de wetten van
informatietechnologie volgt, de zogenaamde Wet van Moore. Deze wet, in 1965 bedacht
door de medeoprichter van Intel, voorspelt dat het aantal transistoren op een chip iedere
anderhalf jaar zal verdubbelen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...). Moore kreeg gelijk met zijn
voorspelling: we kennen allemaal de exponentiële groei die de capaciteit van de pc de
afgelopen decennia doormaakte. Deze exponentiële groei zou ook opgaan voor andere
nieuwe technologieën, zoals die van zonne-energie. In paragraaf 4.2 wordt nader
aangegeven dat, als de trend van de laatste decennia zich doorzet, duurzame energie in
snel tempo goedkoper en in overvloed verkrijgbaar zal zijn.

Grote oliemaatschappijen zoals Shell en Exxon hebben met behulp van scenario's voor 2030
uiteengezet op welke wijze het broeikaseffect kan worden teruggedrongen. Zij pleiten onder
meer voor ondergrondse opslag van CO2, de zogenaamde sequestering, en voor
intensivering van de emissiehandel op dit gebied. Zakenbank Merrill Lynch publiceerde in
oktober 2008 in zijn cleantech-studie een analyse van enkele grootschalige
ontwikkelingsplannen voor zonne-energie en kwam tot de slotsom dat het plan Clean Energy
2030, dat Jerrefy Greenblatt van Google heeft opgesteld, het meest realistisch is.

84
Zoals

hiervoor is aangegeven, komt dit plan tot de conclusie dat in 2030 de opwekking van
elektriciteit met behulp van fossiele brandstof in de Verenigde Staten met 88 procent kan
worden verminderd. Volgens Google kan in 2030 280 GW aan windenergie, 250 GW aan
zonne-energie en 80 GW aan geothermische energie worden opgewekt en daarmee kan de
gehele elektriciteitsproductie op basis van kolen en olie worden beëindigd, terwijl de aardgas
gestookte centrales nog slechts de helft van het huidige niveau produceren. De totale vraag
naar elektriciteit zal volgens Google niet toenemen. Er is over de periode tot 2030 sprake van
een efficiency-verbetering van 33 procent, terwijl er nieuwe vraag naar elektriciteit is van 25
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procent, exclusief een toename van 8 procent als gevolg van op elektriciteit (batterijen)
rijdende auto’s. De olie-import van de Verenigde Staten neemt zodoende met een derde af,
daartoe in staat gesteld door een vermindering van olieverbruik door de opkomst van plug-in-
auto’s. Voorts wordt een toename van 15 procent in het aandeel van kernenergie verwacht.
De opbrengsten van deze duurzame energiebronnen bedragen in totaal 5,4 biljard dollar, de
kosten 4,4 biljard dollar. Het is big business.

Het is duidelijk dat overheden zich niet buiten deze discussie kunnen houden. De regering
van Obama heeft zich met zijn New Energy-programma niet onbetuigd gelaten, maar aarzelt
vooralsnog om hieruit verregaande consequenties te trekken. De Nederlandse overheid is in
dit debat nagenoeg afwezig. Dit is betreurenswaardig, omdat de Nederlandse universiteiten
op verschillende terreinen frontposities innemen waar het gaat om fundamentele kennis op
het gebied van duurzame energie en cleantech. Deze kennis wordt niet omgezet in
commerciële activiteiten, waarmee aan de sturende rol van de overheid op het gebied van
technologie niet de voor de hand liggende inhoud wordt gegeven.

De innovatieparadox

Inmiddels is er meer bekend over de oorzaak van het succes dan wel het falen van grote
bedrijven. Daarbij wordt overtuigend aangetoond dat met name doorbraakinnovaties in grote
ondernemingen niet in goede handen zijn. Harvard-hoogleraar Clayton Christensen heeft de
laatste jaren menige prijs gewonnen met zijn onderzoek op dit gebied. Hij toonde daarmee
aan dat grote bedrijven er niet in slagen om doelmatig gebruik te maken van de technologie
die beschikbaar is gekomen.

Figuur 3.11. Het model van Clayton Christensen, waarmee hij illustreert
dat doorbraakinnovaties tot institutionele veranderingen in de industrie leiden,

omdat bestaande bedrijven het tempo van de aanpassingen niet kunnen bijhouden.

Concluderend kan worden gezegd dat daar waar het gaat om de innovatiekracht van de
samenleving, het initiatief niet aan bestuurder alleen mag worden overgelaten.

Een voorbeeld van technologische vernieuwing gestuurd door de overheid is de initiële
planvorming aangaande de toekomst van de Afsluitdijk. In haar Watervisie

85
heeft de

Nederlandse overheid laten zien dat er veel synergievoordelen zijn als watermaatregelen
worden verbonden met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzame
energiewinning, recreatie en natuurontwikkeling. De Afsluitdijk werd daarbij als

http://b-school.tumblr.com/photo/1280/325645787/1/tumblr_kw00piEZ4c1qaep10
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voorbeeldproject aangewezen. In november 2007 begon Rijkswaterstaat in een open proces
visies en ideeën te verzamelen met betrekking tot de Afsluitdijk. Uit de ideeënportefeuille
doemt een nieuw en indrukwekkend beeld op van de Afsluitdijk, onder meer als icoon van
‘organische’ architectuur. De overgang van een bouwstijl met rechte hoeken en harde vormen
naar een architectuur waarin de vrije, organische vorm centraal staat, is in de ingediende
plannen alom zichtbaar. Nu de ontwerp- en productietechnologie zich hierop instelt, en zo tot
een aanzienlijke kostenverlaging komt van de bouw van deze ‘natuurlijk’ vormgegeven
objecten, zal deze trend doorzetten. Ook de architectuur van de nieuwe spuisluizen, de
naviducten en de zogenaamde Solar Wall wordt in de visies nadrukkelijk verbonden met de
natuur. De vormen van deze werken vervloeien als het ware met het landschap. Van de
historische Afsluitdijk kunnen de monumenten prominent aanwezig blijven. De huidige
tijdgeest vraagt om de instandhouding van de Lorentz- en Stevinsluizen, van het standbeeld
van Lely en van de oorspronkelijke vorm van de Afsluitdijk, inclusief de knik bij
Kornwerderzand. Daarnaast kan de Afsluitdijk het hoogst haalbare op het gebied van
duurzame energie bieden. Waar overal ter wereld naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, levert de Afsluitdijk een reëel uitzicht op
energieproductie waarbij in het geheel geen broeikasgas wordt voortgebracht. Het
samenkomen van zoveel verschillende duurzame energiebronnen op één plaats zou bijzonder
zijn.
De ideeënverkenning van Rijkswaterstaat is gevolgd door een marktverkenning, waarbij
marktpartijen werden uitgenodigd om al in een vroeg stadium de (losse) ideeën uit te werken
wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid.

86
De visies van de marktpartijen zijn

gepubliceerd, maar zij vormen voor Rijkswaterstaat geen startpunt van de planvorming. In
2009 kondigde de overheid namelijk aan om zelf een structuurvisie op te stellen en daarna
een voorkeursvariant voor de vernieuwing van de Afsluitdijk bekend te maken. Op haar
website meldt Rijkswaterstaat dat zij voor de Afsluitdijk een ‘opknapbeurt’ voorbereidt,
waarmee de gewekte verwachting van de Afsluitdijk als ‘het icoon van duurzaamheid‘ niet zal
worden waargemaakt. De Afsluitdijk-methodologie en de uitwerking ervan zou trendsettend
kunnen zijn, maar is voor de Nederlandse overheid blijkbaar nog een brug te ver.

Fundamenteel onderzoek

Voor technologische vernieuwing is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de
financiering daarvan cruciaal. Frank van der Most komt in zijn proefschrift tot de conclusie
dat de organisaties die in ons land fundamenteel onderzoek financieren conservatief op de
opkomst van nanotechnologie hebben gereageerd. Dat betekent dat de overheid
terughoudend is in het stimuleren van deze nieuwe en veelbelovende technologie, die als
een van de belangrijkste wetenschappen van de komende decennia mag worden
aangemerkt.87

Stimulering van de netwerksamenleving
Ook met betrekking tot de vernieuwing van de maatschappij is de overheid terughoudend.
De Rotterdamse hoogleraar Valerie Frissen geeft een somber beeld van de wijze waarop de
overheid inspeelt op de netwerksamenleving. Informatie- en communicatietechnologie heeft
de komst van een volwaardige informatie-infrastructuur mogelijk gemaakt, waarvan de
overheid echter alleen gebruik maakt wanneer hiermee bestaande processen worden
ondersteund. Anders gezegd: er wordt ingezet op de modernisering van de klassieke
bureaucratie met behulp van ICT. Inmiddels verandert mede door dezelfde ICT evenwel ook
de vraagkant van de publieke sector. Omdat de overheid sterk aanbodgedreven is, is zij niet
gewend haar processen op een vraaggerichte manier in te richten.88 De publieke sector
heeft bovendien vaak onvoldoende inzicht in wat er aan de vraagkant speelt. Hierdoor houdt
zij geen rekening met de karakteristieken van ICT die juist voor gebruikers zo aantrekkelijk
blijken te zijn, zoals open netwerken, zelfsturing, co-creatie, het delen en exploiteren van
relaties, informatie en kennis. Kijken we naar succesvolle bedrijven in de ICT-sector die wel
van deze dynamiek gebruikmaken, dan zien we dat innoveren met ICT daar gepaard gaat
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met nieuwe organisatiemodellen, institutionele kaders en werkprocessen, aldus Frissen. Een
breuk met het verleden is onvermijdelijk, evenals de creatieve destructie van bestaande
werkprocessen. Met publieke dienstverlening 2.0 wordt een aantal radicale innovaties
doorgevoerd. Wanneer zij wordt toegepast in de zorgsector, dan betekent dat bijvoorbeeld
andere financieringsmodellen, nieuwe rollen van hulpverleners en professionals (flexibele
netwerken van formele en informele zorgaanbieders, nieuwe intermediairs), meer definities
van kwaliteit van bijvoorbeeld medische informatie en nieuwe criteria voor het beoordelen
van prestaties. Het gevolg hiervan is niet alleen een beter functionerende overheid maar –
belangrijker – een beter functionerende netwerksamenleving.

Overheid 2.0

Radicale innovaties krijgen meer kans als het organisatiemodel van de overheid wordt
aangepast. Willem Trommel spreekt in zijn inaugurale rede aan de Vrije Universiteit in 2009
over de kenmerken van ons politiek-bestuurlijk bestel. Deze kenmerken zijn: gulzigheid,
onmatigheid en opdringerigheid. Hij ontleent deze visie aan de opkomst van een nieuw
zorgparadigma, waarin alles draait om de beïnvloeding van persoonlijke levenskeuzen en
levensstijlen. Uitgangspunt daarbij is dat veel risico's door mensen zelf worden veroorzaakt
en dat de risico's moeten worden verminderd door de individuele verantwoordelijkheidszin
van die mensen te versterken. Het beleid verandert daarmee van nazorg in voorzorg,
waarmee een vrijwel onbegrensd terrein van beleidsinterventies wordt betreden.
Verwaarlozing van jonge kinderen, slechte loopbaankeuzen, ongezond eten, de kantjes eraf
lopen, frequent kroegbezoek, te weinig bewegen, te veel op internet leven, niet je best doen
op school, de Nederlandse taal niet leren, je tijd verlummelen, de wereld rondzeilen: al deze
(en nog vele andere) zaken kunnen de nationale welvaart schade berokkenen en worden
daarom ingelijfd bij het terrein van de overheidsinterventies.
Daarnaast ziet Trommel dat de overheid op zoek is naar erkenning van haar gezag door het
formuleren van aansprekende, tastbare prestaties waarop zij kan worden afgerekend. Dit
leidt tot het beeld dat zelfstandig opererende organisaties, waaronder ook commerciële
partijen, veel doelmatiger werken dan de uitvoerders die op basis van bureaucratische
instructies worden aangestuurd. Trommel ziet dat ‘maatschappelijke organisaties,
marktpartijen en individuele burgers worden ingelijfd bij een hedendaags
vreemdelingenlegioen van publieke taakuitvoerders’.89

Ten slotte ziet Trommel dat de overheid op zoek is naar middelen om de gemeenschapszin
te versterken en dat leidt tot verplichte inburgering, probleemwijkoperaties en het formuleren
van een samenbindende Nederlandse identiteit. Dit alles gaat gepaard met wat hij ‘een
discours van daadkracht’ noemt. Hij wijst daarbij op doelen als ‘herovering van het publieke
domein’ en de inzet van ‘buurtregisseurs’, ‘stadsmariniers’ en ‘frontliniewerkers’.
Tegelijkertijd blijven bestaande maatschappelijke verhoudingen uitgangspunt van het
beleid, en die worden dan ook intact gelaten. Het beleid wordt van bovenaf geregisseerd,
gaat aan de maatschappelijke diversiteit voorbij en beoogt vanuit een uniform
waardeperspectief een nieuw maatschappelijk middenveld te construeren, aldus Trommel.
Hij voegt daaraan toe dat het gulzige bestuur juist in Nederland welig tiert. In ons land is de
fixatie op maatschappelijke maakbaarheid altijd al groot geweest en werd het landsbestuur
de afgelopen decennia steeds nadrukkelijker opgevat als een louter instrumentele
managementtaak. De beste weg om uit deze impasse te komen is het aanbrengen van een
groter onderscheid tussen overheid en politiek. De politiek moet terug naar de burger en de
overheid moet terug naar de politiek.
Guus Berkhout heeft in dit verband voorgesteld om projectministeries op te richten om de
overheid te ontkokeren. Het kabinet zou moeten bestaan uit een kleine groep
projectministers die de verantwoordelijkheid hebben om urgente maatschappelijke
vraagstukken op te lossen. Verkiezingen zijn er om politieke partijen te vertellen welke
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maatschappelijke vraagstukken belangrijk zijn en met welke prioriteit zij moeten worden
opgelost. De burgers nemen op deze wijze de agenderingsfunctie over van de politieke
partijen.90

Stimulering van de economie
De economische politiek van de overheid houdt weinig rekening met de fundamentele
veranderingen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan. Sterker nog: de crisis van
de jaren dertig en van de begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn nog steeds
referentiekaders van het beleid. Dit is alleen te rechtvaardigen als deze crises indertijd met
adequaat beleid zouden zijn bestreden en als de lessen van het verleden ook nu nog
betekenis zouden hebben.

De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als ‘de crisisjaren’ of als 'de grote
depressie'. Het was een lange periode van krimp in de economie en van grote
werkloosheid.91 De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de zogenaamde
‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep. Het aantal werklozen in
Nederland bedroeg in 1930 circa 100.000 en kwam in 1936 op het hoogtepunt van 480.000.
Van elke 4 Nederlandse arbeiders was er 1 langer dan een jaar werkloos. De regering
besloot werklozen een financiële ondersteuning te geven. De 'steun' mocht niet te hoog zijn,
anders zouden de werklozen – zo meende men – lui worden. De regering Colijn koos ervoor
om zo veel mogelijk de hand op de knip te houden. De begroting moest sluitend zijn en aan
de waarde van de Nederlandse gulden mocht niet worden getornd. Deze zuinige politiek
kreeg vooral van de socialisten veel kritiek, want zij meenden dat de overheid de economie
veel sterker moest sturen. Doordat de regering onmachtig bleek om de crisis op te lossen,
kregen veel Nederlanders twijfels over de parlementaire democratie: stond dit systeem niet
voor verdeeldheid en gebrek aan daadkracht?

Figuur 3.12. Werkloze op zoek naar werk in de jaren dertig van de vorige eeuw.

De tijd lijkt stil te staan want de geest van Colijn waart nog steeds over het Binnenhof. De
ontwikkelingen tussen 1920-1929 en 1980-2000 vertonen veel overeenkomsten.92 Centraal
in beide perioden was het ontstaan van nieuwe productiemethoden en nieuwe beroepen: in
de jaren '20 door de opkomst van onder meer de auto, film en radio, en in de jaren '80 en '90
door de opkomst van computers en internet. Deze vernieuwingen leidden aanvankelijk tot

http://entoen.nu/media.aspx?id=37
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groot vertrouwen in de economie, dat zich vooral vertaalde in stijgende aandelenbeurzen en
huizenprijzen. Economieën groeiden maar door. Alles ging goed en alles kon ogenschijnlijk.
Bij velen bestond het idee dat we in een gouden tijd van structurele, hoge economische
groei waren aanbeland, een tijd die conjunctuurcycli, recessies en werkloosheid permanent
zou laten verdwijnen. In de jaren '20 spraken economen in de Verenigde Staten van A New
Era en in de jaren '90 hadden we het over A New Economy.

Maar er zijn meer overeenkomsten. Vermeld moet worden dat tegen het eind van de 19e

eeuw de mondiale hegemonie van het Britse imperium langzaam maar zeker afbrokkelde.
Aan het begin van de 20ste eeuw had Groot-Brittannië het duurste leger ter wereld, een
erfenis van haar koloniale verleden. Het land kon deze positie niet volhouden. In 1919 werd
het pond dan ook losgekoppeld van het goud, waarna de munt in waarde daalde.93 De
leidende rol van het Verenigd Koninkrijk werd door de Verenigde Staten overgenomen en in
1944 werd de dollar aan het goud gekoppeld in het zogenaamde Akkoord van Bretton
Woods. In 1973 werd de goud-dollarstandaard weer verlaten, omdat de Verenigde Staten de
mondiale sleutelrol van de dollar niet langer kon waarmaken. In onze tijd heeft de Verenigde
Staten het duurste leger ter wereld en nu moet dit land ervaren wat het is om een dominante
internationale positie te moeten afbouwen. De waarde van de dollar is inmiddels gedaald.

Ook het spook van de depressie waart rond. Na de New Era van de jaren '20 van de vorige
eeuw volgde de depressie van de jaren '30. Analoog mag worden verwacht dat na de New
Economy van de jaren '90 ook nu een depressie zal volgen, aldus Eric Mecking. Hij trekt een
parallel met de zogenoemde ‘Kondratieff-golven’ die de langetermijngolfbewegingen in de
kapitalistische economie beschrijven. De Russische econoom Nikolai Dmitrievitsj Kondratieff
(1892-1938) kwam met de autoriteiten in conflict toen hij na de beurscrisis van 1929 het
herstel van de westerse economie voorspelde. Stalin wilde daarentegen juist de inherente
feilbaarheid van het kapitalisme aantonen. Kondratieff werd daarop verbannen en keerde
niet meer terug. Maar de kans dat de deflatie van de jaren '30 zal terugkeren ligt niet in de
lijn der verwachting. Het heeft er alle schijn van dat de wereldgemeenschap van de eerdere
ervaring heeft geleerd. Een depressie leidt immers tot hoge inactiviteit en dat is op zich al
een hoge prijs. Economen als Nobelprijswinnaar Paul Krugman zijn dan ook voorstanders
van een sterk stimulerend overheidsbeleid, ook al leidt dat tot een nog hogere staatsschuld.
Immers, ook een gematigde depressie is niet wenselijk. Het zogenaamde ‘Japan-scenario’
laat zien dat deflatie en een zeer geringe economische groei lange tijd kunnen voortduren. In
die tijd worden weinig problemen opgelost en verzwakt de relatieve positie van een land op
de wereldmarkt.
Wel is het zo dat er in deze tijd sterke deflatoire krachten aan het werk zijn die, in
tegenstelling tot de jaren '30, geen monetaire oorzaak hebben. Zoals in hoofdstuk 4.2 wordt
betoogd, veroorzaakt de technologische ontwikkeling in deze fase een drastische
kostenverlaging van grote productgroepen. We zien duurzame gebruiksgoederen goedkoper
worden. Telefoons, computers, auto’s en machines dalen voortdurend in prijs. Robots staan
voor de deur en maken verder prijsdaling mogelijk. Zonne-energie is nu nog te duur, maar
het is tegelijkertijd de snelst in prijs dalende energiebron.
Enkele sectoren blijven nog achter. De bouw bijvoorbeeld laat in de nieuwbouw een
kostenreductie tot 40 procent liggen, omdat bouwers in de krappe bouwmarkt van de laatste
decennia geen reden zagen om zich enthousiast op het pad van de innovatie te bewegen. In
de kledingsector komen de robots eraan, waardoor de consument de (al dan niet zelf
ontworpen) kleding tegen een lagere prijs kan aanschaffen. Er zijn ook prijsstijgingen, met
name in de niet-stoffelijke markt. Het betreft vaak zogenoemde ‘belevingsproducten’.
Verschillende voetballers kwamen reeds de Quote 500 binnen. De overheid zou zich dan
ook moeten oriënteren op de voor ons land meest kansrijke immateriële productclusters. Dat
zijn sectoren die, onder meer in het kader van de studies van Inglehart94, toonaangevend zijn
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in de Noordwest-Europese economie. Dit deel van de wereld neemt een frontpositie in waar
het gaat om de opkomst van de postmateriële samenleving, die op termijn ook wereldwijd in
het verschiet ligt (zie hiervoor paragraaf 5.1).

Het ging zo goed met de economie. Na 2001 trokken de koersen op de internationale
aandelenbeurzen sterk aan. Het spook van de depressie werd verjaagd met een sterk
expansionistisch monetair beleid in de Verenigde Staten. Steeds meer economen,
waaronder Warren Buffett en Paul Volcker, de 80-jarige oud FED-voorzitter, waarschuwden
voor de gevolgen van het alsmaar voortdurende spel van stimulering van groei van de
Amerikaanse economie door middel van een in hoog tempo toenemende schuldenlast.

In 2008 brak de kredietcrisis uit. Aanleiding waren de dalende prijzen op de Amerikaanse
huizenmarkt nadat die in de periode daarvoor sterk waren gestegen, mede door de
beschikbaarheid van ogenschijnlijk goedkope tophypotheken, ook aan burgers die niet als
kredietwaardig te boek stonden, de zogenaamde subprime lenders. Deze hypotheken
werden door hypotheekverstrekkers weer doorverkocht aan andere financiële instellingen.
Als oorzaak van de bankencrisis werd gewezen op de toename van mortgage-backed
securities en collateralized debt obligations, waarbij het onderpand bestond uit vorderingen,
zoals een bundel hypotheken. De AAA-rating, de maatstaf voor beoordeling in de laagste
risicoklasse, die lange tijd voor deze bundels werd aangehouden, leidde tot een grote vraag
naar deze hoogrenderende obligaties, hetgeen weer bijdroeg aan de toch al grote activiteit
op de hypotheekmarkt. Zoals bij elke crisis werd ook nu weer de vraag gesteld hoe het zo
ver kon komen. Het was immers op z’n minst opmerkelijk dat voor miljarden dollars AAA-
obligaties werden gekocht die een rentesurplus hadden ten opzichte van vergelijkbare AAA-
leningen. Het was een inconsistentie die iedereen liet voortbestaan.

De kredietcrisis heeft veel slachtoffers gemaakt. Zakenbanken werden door de crisis hard
gestraft. Lehman Brothers ging failliet, Merrill Lynch en Bear Stearns hadden geen andere
keuze dan zich aan te sluiten bij een grote commerciële bank. De zakenbanken Goldman
Sachs en Morgan Stanley vormden zich – zij het tijdelijk – noodgedwongen om tot gewone
banken die deposito’s mogen aantrekken. Ook commerciële banken leden grote verliezen.
Sommigen financiële instellingen vroegen en kregen overheidssteun. In ons land werd ABN
AMRO genationaliseerd.

Willem Buiter, voormalig hoogleraar Politieke Economie aan het Europa Instituut van de
London School of Economics and Political Science (LSE), en nu topeconoom van Citibank,
zegt het in NRC Handelsblad zo: ‘Er zit niets anders op dan ons aan te passen.’
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Hij vervolgt:

‘De kredietcrisis in de Verenigde Staten versnelt de verschuiving van de financieel-
economische macht naar het Oosten ten koste van Amerika en Europa. Dat zal ook tot een
versnelde politieke machtsverschuiving leiden. Het proces is niet tegen te houden. Amerika
voelt dat. Je kunt niet het opperhoofd van de wereld spelen, als je bij landen waar je invloed
op wilt uitoefenen, in het krijt staat. (…) De opmars van staatsfondsen uit landen als China,
Rusland, Koeweit, Saoedi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea is niet te stoppen. Deze fondsen
beschikken inmiddels over naar schatting 3.000 miljard dollar en dat kapitaal zal zich in enkele
jaren verveelvoudigen. Hun geld is hier welkom. De nieuwe staatsfondsen vormen een deel
van de oplossing van het drama van de kredietcrisis.’
Even verderop zegt Buiter: ‘Historisch gezien is bij eerdere episoden van grote
vermogensverschuivingen een kwalitatieve superioriteit in de productie niet altijd opgevolgd
door meer investeringen. Dertig jaar geleden dacht iedereen dat Japan de wereld anno 2010
in eigendom zou hebben, maar die voorspelling is zeker niet uitgekomen. Ze hebben wel de
op één na grootste financiële reserve van de wereld, maar daarbij is het gebleven. Japanners
waren goed in directe investeringen en in auto’s, maar het waren slechte financiële
portefeuillebeheerders. Ik verwacht dat de investeerders in het Midden-Oosten en in China en
Singapore van die fouten zullen leren. Ik verwacht dat ze wijs opereren, want je kunt met

http://www.lse.ac.uk/
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investeringen een hoop geld verliezen. Dat beleven de westerse banken momenteel. Kijk, ze
kopen nu stukjes van het westerse banksysteem tegen lage prijzen, misschien zelfs tegen
afbraakprijzen. Dat kun je vervelend vinden, maar zo is het leven. Ze worden aandeelhouder
en een deel van de winst zal naar hen gaan, in plaats van naar ons. De vraag is: als ze een
controlerend belang verwerven, hoe gaan ze dat gebruiken? Er kunnen dan verschillende
dingen gebeuren. Als ze een controlerend belang hebben in bedrijven, zouden het slechte
managers kunnen blijken. Maar of je nu een zakenman bent of je van de overheid – niemand
wil een zaak bewust de vernieling in draaien. Tenslotte kopen ze nu belangen van mensen die
er een potje van gemaakt hebben.’

Menselijk gedrag op de kapitaalmarkt

Een ongeluk komt nooit alleen. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren
doen denken aan de Wet van Murphy: Anything that can go wrong, will go wrong. Aan deze
wet wordt nogal eens de zogenaamde Tweede Wet van Murphy toegevoegd: Murphy is an
optimist. Ook wordt in dit verband wel gerefereerd aan de Tweede Wet van de
Thermodynamica, die formuleert dat – binnen een afgesloten systeem – reeds bestaande
wanorde de neiging heeft steeds groter te worden. De wanorde werd veroorzaakt door het
inferieure gebruik van belangrijke onderdelen van financiële marktmodellen. Deze modellen
kenden bij de introductie een gouden start en kregen alom erkenning, in 1973 bijvoorbeeld
met de toekenning van de Nobelprijs voor de Economie aan de bedenkers ervan; de
Amerikanen Robert C. Merton en Myron Scholes. Zij werden geëerd voor het model
waarmee zij de prijs van derivaten berekenden en efficiënt risicomanagement vormgaven.
Deze modellen lieten zien dat met het grootschalig benutten van kleine prijsverschillen op de
obligatiemarkt risicoloos veel geld kon worden verdiend. Gemakshalve waren deze modellen
gebaseerd op de veronderstelling van een volkomen rationele kapitaalmarkt. Dit impliceert
dat financiële markten worden beheerst door rationeel handelende mensen, die
onafhankelijk van elkaar beslissingen nemen. Zeker in een informatiemaatschappij is deze
vooronderstelling opmerkelijk, en zij staat ver af van de werkelijkheid.96 Mark Buchanan wijst
in dit verband op computersimulaties die hebben aangetoond dat als mensen de
prijsontwikkeling in het verleden laten meewegen in hun koopgedrag, er vanzelf een markt
ontstaat met winnaars en verliezers. Sterker nog: er blijkt sprake te zijn van het eerder
genoemde winner-takes-all-effect, waarbij de rijken steeds rijker en de armen steeds armer
worden (zie hiervoor ook paragraaf 1.3). Het is deze marktwerking die in de praktijk
veelvuldig voorkomt.

Onafhankelijk opererende beleggers veroorzaken een beursgedrag waarin koersuitslagen een
normale verdeling vormen. In de efficiënte markttheorie van Scholes en Merton is de
kapitaalmarkt schaalbaar. De beheersinstrumenten in een dergelijke markt maken gebruik van
risico-indicatoren als standaarddeviatie en de meer geavanceerde Sharpe Ratio. Maar er is
twijfel aan de empirische juistheid van de veronderstellingen achter de efficiënte markt. De
Franse wiskundige Benoit Mandelbrot, die de prijsschommelingen van katoen op de
goederenbeurs van Chicago bestudeerde, ontdekte dat de prijsfluctuaties op deze markt niet
de normale verdeling laten zien, zoals in een volstrekt willekeurig functionerende markt het
geval zou moeten zijn. In de grote prijsuitslagen was systematisch afwijkend gedrag zichtbaar.
Extreme koersuitslagen kwamen zo vaak voor, dat die niet onbesproken mochten blijven.
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Sterker nog: de frequentieverdeling van deze fluctuaties bleek de vorm van de power law te
hebben. Maar deze empirische resultaten zijn in beleggerskringen volslagen genegeerd. Nog
steeds worden risico-indicatoren gebruikt die alleen geldigheid hebben in – overigens niet-
bestaande – efficiënte markten.

Een opmerkelijk vroeg signaal dat de werking van financiële markten niet deugt, was het
debacle rond het LTCM-hedgefund in 1998. Het fonds werd mede bestuurd door de twee
hierboven genoemde Nobelprijswinnaars, Scholes en Merton. De eerste jaren na de
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oprichting in 1994 ging het uitstekend met LTCM. Het fonds had in 1998 een eigen
vermogen van 4,72 miljard dollar en keek aan tegen een schuld van 124,5 miljard dollar.
Eind 1998 ging het mis. LTCM kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Er kwam een
reddingsoperatie van 3.625 miljard dollar aan te pas om de posities af te wikkelen. (Een
opmerkelijk feit was dat de banken Bear Stearns en Lehman Brothers weigerden om aan
deze operatie deel te nemen. Zij lieten op dat moment hun collega in nood in de steek. De
snelle ondergang van Bear Stearns en Lehman Brothers tijdens de financiële crisis van 2008
wordt wel aan het goede geheugen van de kapitaalmarkt toegeschreven.) De in die tijd
gangbare analyse van de oorzaak van de ondergang van LTCM was dat het debacle het
gevolg was van de Russische roebelcrisis. Maar met de kennis van de wijze waarop
financiële markten functioneren, weten we dat, ook als de Russische roebel niet in
problemen zou zijn gekomen, LTCM wel aan een andere oorzaak ten gronde zou zijn
gegaan, namelijk aan de verkeerde inschatting van het menselijk gedrag op de
kapitaalmarkt.

De toekomst van de financiële sector
Met het publieke debat over de recessie van 2008-2010 is de toekomst begonnen.
Ongekend veel wetenschappers en andere professionals hebben zich veelvuldig en
indringend uitgelaten over de invloed van de bankencrisis op de recessie. Het publiek zocht
de oorzaak van de recessie niet bij een almachtige, ongrijpbare of onbekende kracht als de
‘marktwerking’, maar richtte een beschuldigende vinger op de leiding van financiële
instellingen en monetaire autoriteiten. Zij zoeken bijna wanhopig naar meer zekerheden in
de monetaire wereld, want het is tenslotte het publiek dat uiteindelijk de rekening betaalt. Het
publieke verzet tegen de betaling van bonussen in de bancaire sector is dan ook hevig.
Deze recessie heeft ontmythologiserend gewerkt. Dit geldt niet voor het vertrouwen in de
inmiddels achterhaalde financiële marktmodellen. Toezichthouders en wetenschappers laten
op dit punt nog steeds grote steken vallen.

Ook het vertrouwen in het bedrijfsleven is tanende. Marc Chavannes zegt het zo: ‘Er kan geen
misverstand over bestaan: de “kredietcrisis” is een morele, mentale en politieke crisis. Voor
iedereen. Laat Justitie de bankrovers met hun voeten boven de barbecue houden. Maar
burgers in democratische staten moeten intussen eisen dat er een einde komt aan het
collectieve gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Weg met het ego-kapitalisme. Op zoek
naar inclusief kapitalisme.’
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Ondertussen is de herziening van de regelgeving in de financiële sector in volle gang. Onder
leiding van de Bank for International Settlements (BIS) zijn inmiddels aangescherpte regels
opgesteld voor het vaststellen van de minimumeisen die gelden voor het eigen vermogen
van banken. Financiële instellingen moeten bovendien een voorgeschreven rekenmodel
gebruiken voor het identificeren, meten en beheersen van operationele, markt- en
kredietrisico’s. In de praktijk zal dit neerkomen op het aanhouden van grotere buffers eigen
vermogen om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen.
Maar ook moet de vraag worden gesteld of de toezichthouders niet bezig zijn om ‘de vorige
oorlog te winnen’, zoals militairen dat gewend zijn te doen. Het gaat immers niet alleen om
cijfers, maar om het vertrouwen dat beleggers in de financiële instellingen hebben. In
symbiotische termen gaat het om het vinden van het omslagpunt in het vertrouwen in
financiële instellingen. Het omslagpunt is het moment waarop het wantrouwen zodanig
toeneemt dat beleggers hun geld niet langer aan een financiële instellingen toevertrouwen.
De diepste oorzaak van de internationale kredietcrisis is zonder twijfel het grote, structurele
tekort op de betalingsbalans en in de overheidsfinanciën van de Verenigde Staten.
Vooralsnog zijn er geen tekenen dat deze tekorten binnen afzienbare tijd worden
aangezuiverd. Daarmee blijft het internationale financiële systeem kwetsbaar, te meer omdat
de Amerikaanse schuldeconomie in hoge mate wordt gefinancierd door opkomende

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
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economieën zoals China. Met hun groeiende politieke macht kijken deze landen op hun
eigen manier naar de omvangrijke defensie-uitgaven van de Verenigde Staten. Voor de
gedachte van deze landen dat zij de financier zijn van het oorlogsmaterieel van hun
potentiële tegenstander, is niet veel fantasie nodig. Chinese protesten tegen Amerikaanse
wapenleveranties aan Taiwan winnen dan ook aan kracht. De financiële markt heeft op deze
manier nadrukkelijk te maken met vraagstukken van oorlog en vrede.

Een nieuw bestuurlijk paradigma
In het denken over de overheid komen we nog veelvuldig de opvattingen van René
Descartes tegen. In 1637 publiceerde deze filosoof zijn beroemde boek Discours de la
méthode, waarin hij zichzelf vergeleek met een stedenbouwer. Hij schreef daarin dat een
oude, organisch gegroeide stad nooit zo volmaakt kan zijn als een nieuw te bouwen stad,
vooral als die het ontwerp is van één man, een ingenieur die een rationele,
wetenschappelijke methode toepast. Zijn ideaal – dat wordt onderschreven door veel
bestuurders – was een overzichtelijke, perfect beheersbare en optimaal georganiseerde
stad, die het product hoorde te zijn van menselijke intelligentie. Descartes koos derhalve
voor een benadering die is gebaseerd op absolute zekerheden en zette zich op basis
hiervan aan de reconstructie van de wereld. Dat gebeurde bij hem stap voor stap: zijn
systeem mocht geen gaten vertonen, en daarom werd elke overgang in de redenering
logisch dichtgetimmerd. De wereld die Descartes vanaf nul herbouwde, was voor hem de
enig mogelijke: ze werd door zijn schepper aangeduid als noodzakelijk, dwingend en
onvermijdelijk.99 Ook bestuurders van grote bedrijven zoeken vaak naar de zekerheden van
plannings- en budgetteringssystemen. De PowerPoint-praktijk van het Amerikaanse leger
sluit hierop aan (zie paragraaf 1.1).

De tijd van de Middeleeuwen was voor Descartes een vruchtbaar referentiekader. De
samenleving was toen tamelijk ordelijk en overzichtelijk. Duidelijk was de dominante macht
van kerk en staat. De economie was goed geregeld. De prijzen en ook de te produceren
hoeveelheden werden vaak door de overheid vastgesteld. Natuurrampen en epidemieën
lieten diepere sporen na dan oorlog en agressie. Met de komst van de Industriële Revolutie
aan het einde van de 18e eeuw veranderde dat. De sterk groeiende werkgelegenheid in de
opkomende industriesteden zorgde voor een trek naar de stad, zoals die tegenwoordig ook
in de opkomende economieën van Azië en Zuid-Amerika plaatsvindt. De economie werd
kapitalistisch, maar niet minder rationeel. De leiders van die tijd waren paternalistische
ondernemers die met hun werknemers op dezelfde wijze omgingen als de bestuurders in de
Middeleeuwen met de burgers.
Ook als in de tweede helft van de 20ste eeuw in de steden het postmaterialisme doorbreekt,
verandert het paternalisme van de bestuurders niet. De drang naar rationalisering, de
neiging om de bestaande situatie als een probleem te zien en de cartesiaanse obsessie om
orde te creëren, overheersen nog steeds. Bestuurders willen nu eenmaal graag besturen,
ook als de maatschappij zelf op zoek is naar andere mogelijkheden om de waarde van de
samenleving te vermeerderen. In het begin van de 21ste eeuw is deze situatie niet langer
houdbaar. De wereld breekt open. De netwerksamenleving is zo krachtig geworden dat de
overheid de signalen die daaruit voortkomen niet langer kan negeren. Het
veranderingsproces wordt versneld als bestuurders ontdekken dat zij inmiddels sterk
afhankelijk zijn geworden van de inkomsten die de economie genereert.
De paternalistische overheid doet inmiddels pogingen om klantvriendelijker op haar burgers
over te komen. De volgende stap zal meer effect hebben. Die stap is de overgang naar wat
‘een adaptieve overheid’ wordt genoemd. Dat is de overheid die haar rol van bestuurder
inhoud geeft in samenspraak met de peers in de maatschappij. En zo hoort het in deze tijd.
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De overheid staat voor de prangende vraag op welke manier zij de economie kan
stimuleren. Sommige landen bezuinigen om de overheidsfinanciën weer in het gareel te
brengen, andere landen accepteren een groot tekort. Maar de achterliggende vraag moet
zijn op welke wijze de overheid voldoende belastinginkomsten kan genereren. Haar
belangrijkste bron van inkomsten heeft betrekking op de factor arbeid en betreft de loon- en
inkomstenbelasting. Deze belasting laat zich het meest eenvoudig innen wanneer
werknemers in loondienst zijn en de werkgevers deze belasting afdragen. Het wordt al
gecompliceerder wanneer werknemers voor twee parttime banen kiezen, en nog lastiger als
zij hun arbeid niet in loondienst verrichten. Deze laatste vorm neemt ondertussen in hoog
tempo toe. Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland groeit. In 2000
was dat aantal nog 350.000, maar hun aantal was in 2008 al opgelopen tot 750.000
personen. In 2010 zijn het al bijna 1 miljoen mensen. Loonbelastingheffing wordt
problematisch als mensen niet meer per uur of per maand worden betaald, maar delen in de
winst op de omzet waaraan zij hun bijdrage leverden. Ook kruiselings werken komt steeds
meer voor, met name bij startende en kleinere bedrijven. In deze constructie worden er
wederdiensten verricht, waarbij er geen betaling plaatsvindt. In deze postmaterialistische tijd
werken steeds meer mensen ‘om niet’. Zij ontvangen uit tenminste een deel van de arbeid
geen inkomsten en dragen hierover derhalve geen loon- of inkomstenbelasting af. Het
perspectief is dat de overheid moet terugvallen op impopulaire maatregelen, zoals de
afschaffing van aftrek van pensioenpremie en hypotheekrente, en het verminderen van haar
uitgaven. De optie die daarnaast bestaat, is het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, die
onder meer gevonden kunnen worden in het belasten van consumentenuitgaven (accijnzen
en BTW) en het belasten van het gebruik van overheidsvoorzieningen. Een armlastige
overheid is een andere overheid dan die wij gewend waren de afgelopen decennia. Zo’n
overheid zal creatiever moeten inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. De
mogelijkheden bieden zich aan als de overheid op zoek gaat naar de beste condities om
belastinginkomsten-brengende activiteiten te genereren. Een voorbeeld: in het debat over de
toekomst van de pensioenen zou niet beperking van de indexering van de
pensioenuitkeringen het hoofdthema moeten zijn, maar de inzet van pensioenfondsen om te
voldoen aan de in het vooruitzicht gestelde pensioenverplichtingen. Dat laatste is mogelijk
wanneer pensioenfondsen met een overheid middelen zoeken om de economie te
stimuleren, waarin zij sowieso al een bedrag van 600 miljard euro hebben belegd. Als de
pensioenfondsen hierin slagen, is ook de overheid zeker van de belastinginkomsten die zij
voor haar functioneren noodzakelijk acht. Als het ABP meer gelden in de infrastructuur van
Nederland wil investeren, kan de kilometerheffing zodanig worden vormgegeven dat het
ABP aan de exploitatie van wegen een goed rendement overhoudt.

Veel ondernemingen kennen een vergelijkbare problematiek. Zij zijn op zoek naar
mogelijkheden om rendabele producten in de markt te zetten, maar hebben te maken met
krachtige prijsconcurrentie. Markten worden steeds transparanter omdat het internet de klant
veel informatie verschaft over prijzen en andere verkoopcondities. Daarom gaan steeds
meer bedrijven op zoek naar immateriële wensen van hun afnemers (zie ook paragraaf 5.3.).
Bestuurders die hierop willen inspelen, moeten de wereld van Descartes definitief achter
zich laten.

Samenvattend: de meningsvorming in veel sociale groepen in de maatschappij is inmiddels
zo intensief geworden dat bestuurders worden geconfronteerd met veel externe controle op
hun handelen en grote externe druk op hun besluitvorming. De ‘macht van de kudde’, zoals
dit fenomeen wel wordt genoemd, uit zich ook in het beschikbaar komen van denkkracht om
problemen op te lossen of nieuwe wegen in te slaan. Het bestuurlijk paradigma verandert als
bestuurders deze macht internaliseren. Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van
open innovatie en schamen zich er niet voor om te erkennen dat externe peers voor hen
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onbekende wegen toegankelijk hebben gemaakt. De overheid zou hier voorop moeten
lopen, zij bestaat immers bij de gratie van het volk.

In het volgende hoofdstuk verkennen we de wereld van de innovatie. Ook hier zijn het
doorgaans externe peers die voorop lopen, op weg naar het onbekende.
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4.1. ‘I, Robot’

In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon de informatierevolutie. Computers, software,
telecommunicatie en controle-instrumenten deden hun intrede in de samenleving. Door deze
nieuwe producten ontstond er een wereldwijd digitaal telecommunicatiesysteem van
telefoonkabels, glasvezels, radiozenders en -ontvangers en satellieten. Bovendien kwam –
onverwacht – het internet met zijn e-mailverkeer tot stand en ontstonden er vele
elektronische diensten. Elektriciteitsnetwerken kregen nieuwe functies en ook in de fysieke
mobiliteit kwamen nieuwe diensten op. Het technisch-economische paradigma van de
informatierevolutie wordt dan ook gekenmerkt door zeer omvangrijke informatiestromen,
gedecentraliseerde netwerkstructuren, aandacht voor kennis als belangrijke investering,
opkomst van marktsegmentatie, globalisering en het ontstaan van netwerken binnen en
buiten organisaties.
Inmiddels mag de komst van weer een nieuwe technologische revolutie worden verwacht.
Over de aard van de volgende cyclus wordt reeds druk gespeculeerd. Vaak wordt daarbij
een hoofdrol toegekend aan genetica, nanotechnologie en robotica, die in deze tijd sterk in
opkomst zijn. Anderen denken meer in termen van producten en zien veel mogelijkheden
voor duurzame energie, schoon water, nieuwe diagnostiseer- en behandelingsmethodes in
de gezondheidszorg en robots thuis en op het werk. Maar ook onze woon- en werksfeer
zullen veranderen en de mensen zullen zich steeds meer gaan afvragen wie nu eigenlijk de
teugels in handen heeft: het systeem dat hen omgeeft of toch zij zelf?

Het is 2035. In Chicago wordt dr. Alfred Lanning, hoofdontwerper bij de Amerikaanse
robotfabriek USR, vermoord. Acteur Will Smith, die FBI-inspecteur Del Spooner speelt, gaat
voortvarend op zoek naar de moordenaar. De dader, een robot, moet worden opgespoord en
berecht. Groot is de consternatie als blijkt dat veel robots inmiddels door een superrobot zijn
ge-update. Als blijkt dat deze superrobot robots opdracht geeft om de wereld te beheersen,
breekt het besef door dat de mensheid in gevaar is. Mensen komen in opstand en beginnen
een bloedige strijd tegen de robots, met als ultiem doel om het gezag van de mens over de
robot te herstellen. Actrice Bridget Moynahan, die in de film de geleerde dr. Susan Calvin
speelt, is de bruggenbouwer. Zij heeft zich ingeleefd in de samenleving waar mens en
machine niet meer zonder elkaar kunnen en slaagt er uiteindelijk in om de oorlog tussen
robots en het leger tot een eind te brengen. Een symbiose tot heil van de mensheid dient
zich vervolgens aan.
Deze sciencefictionfilm van Akiva Goldsman uit 2004 is gebaseerd op een script van Jeff
Vintar uit 1995. De filmmakers hielden aan deze productie meer dan 200 miljoen dollar over.
De robots in de film waren ook in de merchandising een succes. Lego bracht robotfiguren op
de markt, Sony en Audi gebruikten de film om hun technologie te presenteren.
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Figuur 4.1. I, Robot, sciencefictionfilm gebaseerd op gangbare toekomstbeelden.
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De film I, Robot is een goed voorbeeld van een toekomstverkenning. Verschillende rolfiguren
tonen ons de nieuwe wereld. Ook de verantwoordelijkheid van wetenschappers voor de
toepassing van nieuwe technologie wordt benadrukt. Robot-ontwerper dr. Alfred Lanning
nam niet de voorzichtigheid in acht die van een wetenschapper mag worden verwacht, en
moest dit met de dood bekopen. Dr Lanning zondigde namelijk tegen de wetten van de
robotica, zoals die door de Amerikaanse siencefictionschrijver Isaac Asimov (1920-1992)
werden geformuleerd.
1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan
dat een mens letsel oploopt.
2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden,
behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in
strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Robots in onze leefomgeving

Het Japanse NEC werkt al sedert 1997 aan de PaPeRo, een menselijke robot. De naam
PaPeRo staat voor: Partner-type Personal Robot. In juli 2009 liet het bedrijf weten
vooralsnog geen plannen te hebben om deze robot binnen afzienbare tijd op de markt te
brengen.
NEC heeft drie eisen gesteld waaraan haar robot moet voldoen:101

- hij moet zijn partner herkennen zonder identiteitskaart of wachtwoord – de partner
kan overigens een mens maar ook een machine zijn;
- de robot moet geïndividualiseerde eigenschappen hebben om volwaardig met
anderen te kunnen communiceren;
- hij moet vaardigheden bezitten die superieur zijn aan die van de mensen waarmee hij
omgaat.
Hierdoor hebben mensen baat bij de omgang met de computer.

PaPeRo kan:
- gezichten herkennen en identificeren;
- reageren op basis van hetgeen een gezicht uitstraalt;
- een stem herkennen en in dezelfde taal reageren;
- op eigen initiatief reageren op hetgeen gebeurt (bijvoorbeeld tijdens het babysitten);
- de leefomgeving van de mens verbeteren (bijvoorbeeld door te leren voorlezen).
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Figuur 4.2. De PaPeRo robot van NEC.
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De PaPeRo is een real agent omdat hij kan luisteren, spreken en communiceren.
Geïntegreerd in andere systemen kunnen robots ook virtual agents zijn, omdat ze
communicatieapparatuur met elkaar verbinden, waar de gebruiker dan weer gemak van
ondervindt. Ze zijn soms ook onzichtbaar, invisible agents, tot ze nodig zijn; bijvoorbeeld
wanneer ze de chauffeur waarschuwen die achter het stuur in slaap dreigt te vallen.

Kantoor van de toekomst

In een kantooromgeving heeft de robot meerwaarde omdat hij wordt opgenomen in het
systeem van real time informatieverzameling, verkoop, analyses en handelingen. Informatie
afkomstig van sensoren, videobeelden en RFID-tags (de opvolger van de streepjescode)
wordt zodanig verwerkt dat de werknemer efficiënter, effectiever en op een hoger niveau kan
functioneren. Hiermee wordt waargemaakt wat Marc Weiser van Xerox PARC, de
naamgever van het begrip ‘ubiquitous computing’, voor ogen had: ‘ons hoogste ideal is dat
de computer zo onzichtbaar en zo natuurlijk is dat we haar gebruiken zonder er bij na te
denken en we nooit meer zonder computer willen zijn.’103

Inmiddels is er internationaal overleg met het doel om tot standaarden te komen die een
snelle ontwikkeling van ubiquitous computing mogelijk maken. De Europese Unie heeft
projecten op dit gebied gefinancierd, zoals het MOSAIC-project (Mobile Worker Support
Environments). Ook Microsoft en andere bedrijven laten zich niet onbetuigd.

De robot, eenmaal ontwikkeld en volwassen, speelt een belangrijke rol in wat ubiquitous
computing wordt genoemd. Deze term heeft bij Philips de naam Ambient Technology
gekregen en wordt in het Nederlands vertaald met ‘onzichtbare technologie’. Ubiquitous
computing is een tegenhanger van virtual reality. In de virtuele wereld bevind je je in een door
systemen gegenereerde werkelijkheid, bij ubiquitous computing worden systemen ingezet om
de werkelijkheid waarin je je bevindt te faciliteren. Ubiquitous computing wordt ook wel ‘de
technologie van de derde generatie computers’ genoemd. De eerste is de mainframe-
computer, de centrale computer die voor veel mensen bepaalde taken uitvoert. De tweede is
de personal computer, waarbij de individuele mens via een beeldscherm met de computer
communiceert. Bij de derde generatie computers verdwijnt de computer weer naar de
achtergrond. Met ubiquitous computing staat één persoon in contact met een groot aantal
computers.

104
NEC spreekt van een ‘symbiotische revolutie’, waarbij sprake is van het

integreren van menselijke activiteiten met ubiquitous systemen.
105

Het bedrijf heeft hoge
verwachtingen van deze ontwikkelingen, die zij beschrijft in termen van verbetering van de
kwaliteit van leven en verbetering van arbeidsomstandigheden.
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Inbedding Apparatuur wordt onzichtbaar
geïntegreerd in onze

omgeving
Omgevingsbewustzijn De omgeving herkent onze

specifieke omstandigheden
Personalisatie Diensten zijn toegesneden op

onze wensen en behoeften
Adaptie De omgeving past zich

automatisch aan ons aan
Anticipatie De omgeving anticipeert

automatisch op onze
behoeften

Figuur 4.3. Kenmerken van ambient intelligence.
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Turing-test
Alan Turing (1912-1954), een van de bekendste pioniers in de informatica, was ervan
overtuigd dat machines processen in menselijke hersenen kunnen overnemen. Naar hem is
de zogenoemde ‘Turing-test’ genoemd, die bepaalt of een machine menselijke
eigenschappen heeft of niet. Het door hem voorgestelde criterium is dat een machine, om
voor het predikaat 'intelligent' in aanmerking te komen, 30 procent van zijn menselijke
beoordelaars 5 minuten lang voor de gek moet kunnen houden, zonder beperking wat betreft
het onderwerp van gesprek. Turing zelf tekende daarbij aan dat de samenstelling van de jury
een zwak punt van de test is, want welke mensen zijn slim genoeg om te bepalen of de
slimste ter wereld een mens dan wel een machine is?

In 2008 organiseerde de University of Reading (Verenigd Koninkrijk) een wedstrijd tussen
intelligente chatbots. Chatbot Elbot werd tot winnaar uitgeroepen. Deze machine liet een
kwart van zijn menselijke mede-chatters geloven dat ze met een mens converseerden.
Daarbij werd bijna de norm van de Turing-test gehaald. Bovendien slaagden alle
programma's erin om minimaal een van de twaalf juryleden – allen academici op het gebied
van informatica, psychologie, taalkunde en wijsbegeerte – om de tuin te leiden.107

Figuur 4.4. ‘Ik ben Sanna en ik beantwoord alle vragen over Sanoma Uitgevers
op www.zester.nl.’ Sanna is een ‘chatbot’, een virtuele

medewerker van de klantenservice.

http://www.zester.nl/
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Rodney Brooks, hoogleraar aan MIT en chief technical officer van iRobot Corp, ontkent dat
kunstmatige intelligentie van een hogere orde wordt dan menselijke intelligentie. Hij voorziet
wel dat machines steeds intelligenter worden. De mens zal op grote schaal met
geavanceerde materialen en producten te maken krijgen. Brooks wijst er op dat we
lichaamsdelen vervangen met protheses van titanium en staal. Bij al meer dan 50.000
mensen is een kleine computer in het hoofd gebracht, waarmee door middel van neurale
verbindingen met het slakkenhuis van het oor het gehoor is verbeterd. Er worden microchips
getest die met het netvlies zijn verbonden en zodoende het gezichtsvermogen van
slechtzienden herstellen. En er zijn implantaten om met gedachtesturing apparaten hun werk
te laten doen.108 Robotgestuurde benen, armen en handen worden steeds geavanceerder,
maar Brooks verwacht niet dat hij nog het draadloze hersenimplantaat via internet zal
meemaken.
Daarnaast zullen mensen met behulp van medicijnen en genetische en neurologische
therapieën hun gevoel en hun fysieke kracht vergroten. Kunstmatige intelligentie heeft zijn
weg gevonden in zoekmachines op het internet, in stemherkenningsoftware, in benzine-
injectiemodules en in financiële beurssoftware, zij het wat dit laatste betreft soms met
dramatische afloop (hoofdstuk 5.3). Op emotioneel terrein hebben er nog geen doorbraken
plaatsgevonden, maar Brooks heeft wel vastgesteld dat als een robot er menselijk uitziet,
mensen ermee omgaan alsof het mensen zijn. De toekomst zal laten zien of robots over
emoties beschikken, plannen maken en een eigen vrije wil hebben. Ook de mens is een
hoogontwikkelde machine, waarin vele miljarden biomoleculen contact met elkaar hebben
volgens nauwkeurige maar nog niet geheel bekende regels. Deze processen geven de mens
zijn intelligentie, zijn emotie en zijn bewustzijn. Deze constatering brengt Brooks tot de
uitspraak: ‘ik ben een machine, en jij ook.’109

Figuur 4.5. Robotexpert Rodney Brooks ziet de mens als een systeem
dat gelijkenis vertoont met systemen die robots aansturen.

Ook de Amerikaanse futuroloog Ray Kurzweil zoekt naar de mens in systemen. In 2010 heeft
hij een film gemaakt, getiteld The Singularity Is Near. Hoofdpersoon is Ramona, een avatar

110

die de vrouwelijke alter ego van Kurzweil is. Ramona gaat op reis in de toekomst en wordt
gaandeweg realistischer, intelligenter, menselijker en onafhankelijker. Zij huurt de jurist en
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Harvard-hoogleraar Alan Dershowitz in, die in de film zichzelf speelt, om haar te
vertegenwoordigen en op te komen voor haar rechten als ‘mens’. De rechter oordeelt dat zij
haar menselijke rechten kan aanspreken als zij de Turing-test met succes aflegt. Ter
voorbereiding hiervan wordt zij gecoacht door de Amerikaanse schrijver Tony Robbins. Hij
leert haar wat het betekent om mens te zijn. Aan het einde van de film is Ramona de eerste
robot die met succes de Turing-test aflegt.

Figuur 4.6. De film The Singularity Is Near geeft een toekomstbeeld van het
omgaan met kunstmatige intelligentie.

Singulariteit111

Het is zeer waarschijnlijk dat technologische ontwikkelingen leiden tot onomkeerbare
veranderingen in de wereld, zoals we ons het leven anno 2010 al niet meer kunnen
voorstellen zonder computer en mobiele telefoon. We weten inmiddels steeds meer van
onze genen en we gebruiken deze kennis. We zullen in de nabije toekomst wellicht leren hoe
we onze hersenen zodanig kunnen beïnvloeden dat we onze emoties beter kunnen
beheersen. We zoeken naar technieken om onszelf genetisch te veranderen, waardoor we
langer en gezonder leven dan mogelijk is op basis van het DNA waarmee wij zijn geboren.
Wij zullen de moleculaire en digitale wereld integreren op dezelfde wijze als waarop onze
voorouders technologische en biologische ontwikkelingen in hun leven hebben toegelaten.
De tijd komt dichterbij waarin de mens een beroep moet doen op kunstmatige intelligentie
om technologische innovaties nog te kunnen begrijpen. Deze tijd wordt wel met het begrip
‘singulariteit’ aangeduid. Het magazine The Futurist schrijft hierover: ‘Die combinatie
creëert een wereld waarin er niet langer onderscheid is tussen de fysieke en virtuele
werkelijkheid.’ Het magazine stelt dat het menselijk lichaam voortdurend zal worden
versterkt, zodat ziektes steeds minder kans zullen krijgen. Bovendien zal nanotechnologie
het mogelijk maken om nagenoeg elk product onmiddellijk te creëren, al naar gelang er
behoefte aan bestaat. Homo sapiens maakt zo ruimte voor ‘cyber sapiens’.

Een vroege bijdrage aan deze discussie verscheen in 1965 van de hand van I.J.Good. Hij
schreef over de komende intelligence explosion. Als machines het menselijk intellect
overklassen, dan zijn zij ook in staat om hun eigen vaardigheden zodanig te vergroten dat
deze die van hun ontwikkelaars overstijgen. Good voegde er aan toe: ‘dus is de eerste
superintelligente machine tevens de laatste ontdekking van de mens,’ Vernor Vinge ging op
deze weg verder en schreef in 1993 het essay The coming Technological Singularity, waarin
hij opmerkt dat de technologie om binnen 30 jaar bovenmenselijke intelligentie te scheppen al
aanwezig is.
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Kunstmatige intelligentie staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Het aantal
toepassingen is groot. Wij zagen reeds de toepassing van chatbots in de communicatie van
bedrijven met hun klanten en de opkomst van kunstmatige intelligentie in het vervoer. In de
gezondheidszorg dienen zich mogelijkheden aan om lichaamsfuncties te verbeteren, te
ondersteunen en te herstellen. Mensen kunnen intelligenter handelen dankzij de kunstmatige
intelligentie die alom aanwezig is.
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4.2. De wereld breekt open: exponentiële prestatieverbetering

De Wet van Moore
Gordon E. Moore, een van de oprichters van Intel, voorspelde al in 1965 dat de capaciteit
van de chip tegen gelijkblijvende kosten iedere 18 maanden zou verdubbelen. Deze
uitspraak staat sindsdien bekend als de ‘Wet van Moore’. Hij kreeg gelijk. Sinds de
introductie van de chip van Intel in 1971 is deze wet onverminderd van kracht, ook al varieert
de periode van capaciteitsverdubbeling in de loop van de tijd. Tot in de huidige tijd liggen de
nieuwe generaties chips die voldoen aan deze wetmatigheid op de tekentafel. Moore zelf
vindt inmiddels dat de feiten beter zijn dan hetgeen hij 45 jaar geleden had verwacht. Van
hem is dan ook de uitspraak: ‘Alles gaat steeds beter. De Wet van Moore overtroeft de Wet
van Murphy”112

De success story van de chip die Intel in 1971 maakte laat zien wat er gebeurt als de
capaciteit ervan iedere 1,5 jaar verdubbelt. De eerste chip was niet groter dan 0,3 bij 0,4 cm,
bevatte 2300 transistors en had evenveel rekenkracht als de ENIAC-computer, waarvan het
eerste exemplaar in 1946 werd gebouwd. In de ENIAC zaten 18.000 radiobuizen en hij
besloeg een hele zaal. De kracht van deze Intel 4004 was 20.000 schakelingen per seconde.
IBM maakte in juni 2008 bekend een computer te hebben gebouwd met de naam
‘Roadrunner’, die meer dan 1 biljard schakelingen per seconde kan uitvoeren. Dat is een
snelheid van 1015 (1 miljoen maal 1 miljard) en deze Roadrunner overtreft daarmee de
denkkracht van de mens.

Figuur 4.7. De exponentiële verbetering van de prestatie van computers.

Ook veel producten die hun bestaan aan de ICT-ontwikkeling te danken hebben, maken een
exponentiële groei door. Kurzweil spreekt in dit verband van ‘de wet van de versnelling van
prestaties’.113 De verbetering van de prijs-prestatieverhouding van informatietechnologie
draagt hier veel aan bij.
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Figuur 4.8. De exponentiële daling van de prijs van microprocessoren.

Zonne-energie
Een ander voorbeeld van een exponentiële groei is die binnen de sector van de zonne-
energie. Ray Kurzweil en Larry Page, één van de oprichters van Google, hebben
meegewerkt aan het energieplan van de National Academy of Engineering, dat in 2009 in het
kader van een zoektocht naar de Grand Challenges in Engineering werd opgesteld.114 Zij
hebben verschillende alternatieven onderzocht en zijn vervolgens tot de slotsom gekomen
dat zonne-energie de beste kansen biedt om al op redelijk korte termijn in de mondiale
energiebehoefte te voorzien. De reden is dat nanotechnologie nu zijn weg vindt naar de
zonnepanelen, met als gevolg dat de efficiency en de prijs-prestatieverhouding snel
verbeteren. Nanotechnologie is in dit verband een vorm van informatietechnologie. Het biedt
mogelijkheden om materie en energie op moleculair niveau met elkaar te verbinden en op
deze wijze nieuwe materialen en producten voort te brengen. De exponentiële groei blijkt uit
het feit dat de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie elke twee jaar verdubbelt en dat dit
tempo – volgens Page en Kurzweil – de komende twintig jaar zal worden vastgehouden.
Zonne-energie dekt in de westerse wereld momenteel ongeveer 1 procent van de
energiebehoefte, dus wanneer de heren gelijk hebben, dan zijn we nog maar 8
verdubbelingstappen (1 procent, 2 procent, 4 procent, 8 procent, 16 procent, 32 procent, 64
procent, 128 procent) verwijderd van de situatie waarin zonne-energie in onze totale
energiebehoefte zal voorzien. Deze situatie wordt derhalve binnen 2 decennia bereikt. Het is
goed om te weten dat de aarde 10.000 maal meer zonlicht krijgt dan we voor onze
energiebehoefte nodig hebben. Kurzweil voegt er aan toe dat exponentieel groeiende
technologieën vaak niet serieus worden genomen op het moment dat zij nog maar 1 procent
of zelfs minder bijdragen aan de behoefte.
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Figuur 4.9. De productie van zonne-energie laat een exponentiële groei zien.

Europa laat zich niet onbetuigd. De European Photovoltaic Industry Association heeft door
het consultancy bureau A.T. Kearney de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie met
zonnecellen in kaart laten brengen. Figuur 4.10 toont dat Europa zich niet onbetuigd laat en
een forse groei laat zien.115

Figuur 4.10. Zonne-energie in Europa groeit relatief sterker.

Lokale energienetwerken
Consumenten die zelf energie produceren hebben behoefte aan een lokaal netwerk, omdat
het zelf opgewekte aanbod niet aansluit op de eigen energiebehoefte. Toelevering aan de
centrale energiemarkt is een optie, maar om het daarvoor geschikt te maken gaat wel een
deel van de energie verloren. Met behulp van een lokaal netwerk kan zoveel mogelijk
energie in de directe omgeving worden afgezet. Als energieverbruik dagelijks aan sterke
prijsschommelingen onderhevig is, dan zullen de gebruikers hun gedrag hierop aanpassen.
De gebruiker gaat als het ware zelf leidinggeven aan het energiebeheer in zijn woning of
bedrijf. Nauw hiermee verbonden is het gezamenlijk investeren in energieopwekking,
bijvoorbeeld door samen een geothermische warmtepomp te exploiteren. Het Nederlandse
tuinbouwbedrijf A+G van den Bosch in Bleiswijk heeft bijvoorbeeld een geothermische



77

verwarmingsinstallatie waarmee het bedrijf 7,2 hectare tomatenkassen verwarmt met water
afkomstig van een diepte van 1.700 meter. Geothermische energie is ook aantrekkelijk als
alternatieve energiebron voor wijkverwarming.

Een interessant en steeds vaker in de praktijk toegepast concept is de oogst van overtollige
warmte in de zomer en de opslag hiervan in de vorm van warm(er) grondwater in een
afgesloten grondwaterlaag. Speciale warmtewisselaars kunnen grondwater van 11o celsius
naar 25 tot 27o celsius opwarmen. Huizen en gebouwen worden vervolgens uitgerust met
een verwarmings- en koelsysteem dat bestaat uit vloer- en wandverwarming. Het
klimaatbeheersingssysteem levert zowel warmte in de winter als koelte in de zomer, en kan
gedurende het gehele jaar voor airconditioning zorgen. In veel gevallen blijken gebouwen op
jaarbasis per saldo warmte over te houden. Ook wordt er gebruikgemaakt van mogelijkheden
om efficiënt met deze warmte om te gaan, bijvoorbeeld ten behoeve van vergisting van
biomassa.

Figuur 4.11. De energie producerende kas, een multifunctioneel systeem.

In het kader van het Gridwise Olympic Peninsula Project is op een landtong aan de
noordwestkust van de Verenigde Staten een lokaal energienetwerk aangelegd.

116
Op dit

schiereiland voorzien 112 huiseigenaren in hun eigen energiebehoefte door middel van
zonnepanelen en warmtepompen, die door het plaatselijke energiebedrijf ter beschikking zijn
gesteld. Verder beschikken zij over elektriciteitsmeters en thermostaten die op het centrale
computersysteem zijn aangesloten. De bewoners hebben thuis een scherm waarop de
energieprijs van dat moment wordt getoond. Daarnaast kunnen ze in de computer hun
voorkeursprofiel invoeren. Zijn ze een ‘comfortverbruiker’ (met een hoog verbruik gedurende
de hele dag) of een wat spaarzamer verbruiker (met een lager verbruik en vooral tijdens de
piekuren)? De gekozen instelling heeft gevolgen voor het verbruik. Daarnaast zijn de
bewoners zelf energieproducent. Zij leveren met hun zonnepanelen en warmtepompen via
een onderling netwerk energie aan elkaar. Zo ontstond een Intelligent Utility Network (IUN).
Via een website krijgen ze alle informatie over de in- en uitgaande energie. Resultaat van het
experiment: de gebruikers zijn actieve deelnemers in de energieketen en verdienen hieraan
tot 150 dollar per kwartaal. Bartels, energie-expert bij IBM, zegt hierover: ‘De uitkomst van het
project is een 10 procent lagere rekening en een reductie met 15 procent in de piekvraag.
Door deze piekvraag te reduceren kun je het aantal centrales dat je moet bouwen weer
verlagen, wat niet alleen scheelt in de CO2-uitstoot, maar ook in de kosten. Amerika heeft
hierdoor in de komende 20 jaar ongeveer 30 kolencentrales minder nodig, een
investeringsbesparing van circa 45 miljard dollar.‘
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Figuur 4.12 Locaal energienetwerk.
117

De opkomst van lokale netwerken, zoals bijvoorbeeld het netwerk dat hierboven werd
beschreven, draagt niet alleen bij aan een gunstiger prijs en minder schadelijke
milieueffecten, maar ook aan het comfort van de afnemer. Een met duurzame energie
gestookte woning met verwarming en koeling vanuit muren en plafonds biedt namelijk een
beter binnenklimaat dan een huis waar radiatoren het werk doen.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben het plan opgevat om in de hete zandvlakten van
Abu Dhabi de stad Masdar te bouwen.

118
Masdar zal een stad zijn waar het afval wordt

hergebruikt. Energie is er afkomstig van zonnepanelen en windmolens en er wordt biologisch
gegeten. Auto’s worden niet toegelaten; je mag er alleen wandelen en fietsen. In de woestijn
is het heet, maar de vele straatjes in de stad zullen worden voorzien van vele schaduwrijke
plekjes. De hoge muren rondom Masdar moeten waarborgen dat de verwachte 50.000
stedelingen geen last hebben van zandstormen. Hoewel de plattegrond van Masdar veel weg
heeft van een enorme chip, is dat het enige dat doet denken aan science fiction. Deze stad
van de toekomst is vooral een milieuvriendelijke en schone stad, waarin waardevolle planten
en diersoorten zoveel mogelijk behouden blijven. Bovenal zal Masdar CO2-neutraal zijn.
De plannen voor Masdar zijn gemaakt door Foster + Partners, een internationaal vermaarde
projectontwikkelaar. In september 2010 worden de eerste woningen betrokken. Er komt een
universiteit om te onderstrepen dat Masdar bovenal de etalage moet worden van de high-tech
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
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Figuur 4.13. Maquette van Masdar, de eerste stad ter wereld zonder
CO2-uitstoot en zonder afval, die in aanbouw is in Abu Dhabi.

119

Als we naar de technologische mogelijkheden op dit terrein kijken, dan doemt het beeld op
van een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening voor woningen, kantoren en een deel van
de agrarische sector. De oplossing van het momenteel prangende energievraagstuk, met zijn
geopolitieke en milieubelastende problemen, komt derhalve naderbij.

De mondiale strijd om een aandeel in de sterk groeiende cleantech-markt is inmiddels dan
ook losgebrand. De Obama-regering in de Verenigde Staten heeft het beleidsprogramma
New Energy gelanceerd, waarmee een budget van 80 miljard dollar is gemoeid. De grote
uitdager is China. Er zijn prognoses gemaakt van de Chinese budgetten op dit gebied en de
bedragen lopen op tot 200 miljard dollar. Het is dan ook begrijpelijk dat veel westerse
bedrijven op zoek zijn naar Chinese orders op dit terrein. Op een in december 2009 in
Beijing gehouden cleantech-conferentie bleek overduidelijk dat een doorbraak aanstaande
is, waarbij vanuit China herhaaldelijk werd gesteld dat de technische standaarden in de
cleantech markt steeds vaker door de Chinezen worden bepaald. De enorme opgave waar
dit land voor staat met betrekking tot de energievoorziening en de verbetering van het
leefklimaat in de sterk groeiende steden maken deze uitspraak aannemelijk.

Figuur 4.14. Vanuit de gehele wereld wordt gestreden om
de orders in de cleantech-markt.

Er zijn geen aanwijzingen dat de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen
momenteel plaatsvinden afneemt. In de informaticasector is de Wet van Moore nog steeds
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actueel en in de opkomende sectoren van nanotechnologie, robotica en genetica zijn
gelijksoortige trendlijnen vastgesteld (zie hoofdstuk 4.2.). Als gevolg daarvan doemt het
toekomstbeeld op van goedkope energie die overvloedig aanwezig is. De gezondheidszorg
krijgt meer mogelijkheden om de alom verwachte kostenstijgingen met behulp van
technologie af te zwakken. En ook in onze werksituatie neemt de efficiency toe, waardoor
arbeid beschikbaar komt om te worden ingezet in nieuwe sectoren van onze economie.

Opmaat naar de volgende technologische revolutie
Merrill Lynch publiceerde in november 2008 een rapport waarin zij de verwachting uitspreekt
dat de volgende technologische revolutie het tijdperk van cleantech en biotech zal inluiden.
Zij baseert deze mening op het beschikbaar komen van nieuwe technologie en nieuwe
bedrijfsactiviteiten op het gebied van duurzame energie uit zonne-, wind- en biobrandstoffen.
Ook de technologie ter verbetering van energie-efficiency, energieopslag, elektrische
voertuigen, nanomaterialen en synthetische biologie is al volop aanwezig. Tegelijkertijd ziet
Merrill Lynch nieuwe infrastructuren ontstaan op het gebied van elektriciteitsoverdracht,
gedecentraliseerde krachtopwekking, beheer van vraag en aanbod van energie, een
toenemende beschikbaarheid van water en elektriciteit en de komst van uitgebreide
genetische databanken. Merrill Lynch ziet sterke overeenkomsten met ontwikkelingen in de
informatierevolutie en komt tot de conclusie dat cleantech uiteindelijk zal leiden tot nagenoeg
onbeperkt beschikbare energie, waardoor het niet langer nodig zal zijn om er zuinig mee om
te gaan.120
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4.3. Hier is de toekomst begonnen

De exponentiële ontwikkeling van de technologie heeft er ontegenzeggelijk toe geleid dat de
netwerksamenleving, de economie en de overheid in een ongeëvenaard hectisch
veranderingsproces terecht zijn gekomen. Wij spreken dan ook met recht van technologie als
een belangrijke katalysator van veranderingen: de wereld breekt erdoor open.

Technologische
deflatieB

estuurs-

vriendelijke

technologie

Mensvrie
ndelijk

e

technologie

Figuur 4.15 Technologie als katalysator.

Mensvriendelijke technologie
Om te laten zien dat overal gewerkt wordt aan mensvriendelijke technologie, behandel ik hier
eerst een aantal voorbeelden uit de sectoren van de gezondheidszorg en de automobiliteit.

In een aantal opzichten is ook de gezondheidszorg informatietechnologie geworden. Tot
enkele jaren geleden was dat nog niet aan de orde, maar met de toenemende kennis van het
menselijk genoom is dat verandert. Het menselijk genoom is immers de software van ons
leven. In 1953 werd DNA ontdekt en 15 jaar later, in 1968, kon de DNA-code voor het eerst
worden gelezen. Het geavanceerd lezen van DNA begon in 1977, met de ontwikkeling van
onder andere de Sanger-methode. In 1992 kwam de eerste ‘sequencing fabriek’, waarna
vele volgden. Ook zijn er nu al verschillende bedrijven, zoals BaseClear BV (Leiden,
Nederland) en Amplicon Express (Verenigde Staten) die een 24-uurs service aanbieden: na
verzending van een stukje gezuiverd DNA is de sequentie binnen 24 uur bekend.

Tot enkele jaren geleden was de techniek zover dat ongeveer 2,8 miljoen baseparen DNA per
24 uur konden worden gelezen. Echter, de kleinste organismen (zoals bacteriën) zijn al tot
miljoenen baseparen lang en het menselijk genoom bestaat uit 3 miljard baseparen. Met deze
snelheid kost het ongeveer 3 jaar om een volledig menselijk genoom te lezen. Inmiddels kan
het Genome Sequencer FLX System van 454 Life Sciences 100 miljoen basen lezen in een
run van 8 uur, ofwel ongeveer 300 miljoen basen in 24 uur. Met deze snelheid kan een
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menselijk genoom gelezen worden in ongeveer 10 dagen.
121

Wanneer deze ontwikkelingslijn
wordt doorgetrokken kan in 2014 een volledig menselijke genoom in 24 uur en voor 1000
dollar ‘gelezen’ worden, een belangrijke stap in de richting van personalized medicine.

Inmiddels beschikken we ook over steeds meer mogelijkheden om genen van mensen te
veranderen. RNA-interferentie leidt er toe dat de activiteit van genen kan worden beïnvloed.
Met nieuwe vormen van gentherapie kunnen bepaalde genen worden ingebracht of juist
uitgeschakeld. Nieuwe medicijnen worden met behulp van computerprogramma’s ontwikkeld
en in geavanceerde biologische modellen getest. Het gevolg is dat een drastische
verandering van de medische praktijk in het verschiet ligt. Medische behandeling heeft van
oudsher altijd een element van toeval in zich gehad: een arts weet van tevoren niet zeker of
een behandeling ook bij de betreffende patiënt zal aanslaan. In de nabije toekomst kan de
werking van een medicijn of therapie met de kennis van het DNA van de patiënt nauwkeurig
worden voorspeld. Medische trial and error-benaderingen behoren dan tot het verleden.
Deze technologie staat nu nog in de kinderschoenen, maar de gezondheidszorg zal zich in
omvang en in prijs-prestatieverhouding op exponentiële wijze ontwikkelen. Wanneer
geneeskunde echt informatietechnologie wordt – een technologie die over twintig jaar een
miljoen maal krachtiger is dan nu – dan zal deze wetenschap de komende jaren een
spectaculaire ontwikkeling te zien geven.

Een ziekenhuis binnenlopen met de volledige gegevens van je eigen genoom behoort nu nog
tot de wereld van science fiction. Het tijdperk waarin de standaard gezondheidszorg wordt
afgestemd op het individuele genoom van de patiënt is evenwel al begonnen.
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Philips

verwacht in 2012 een nanosensor op de markt te brengen die een complex medisch probleem
net zo makkelijk kan diagnosticeren als het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetici nu.

Figuur 4.16. DNA-chip of micro-array: analyse van 250.000 gencombinaties van een patiënt.

Daarnaast maken ontwikkelingen binnen de nanotechnologie het mogelijk om nieuwe
toedieningmethoden (drug delivery systems) te introduceren. Veel medicijnen bestaan uit
vettige, moeilijk in water oplosbare moleculen, wat een belemmering vormt bij de toediening.
Echter, deze moleculen blijken wel toegediend te kunnen worden als er nanopartikels
(druppels van nanogrootte) van worden gemaakt. Verschillende farmaceuten maken gebruik
van inmiddels gepatenteerde methoden om te zorgen dat hun medicijn hierdoor beter in het
lichaam wordt opgenomen en daarmee effectiever is. De toepassingen omvatten onder meer
nanocoatings, ook wel ‘liposomen’ genoemd, die dienen als een soort verpakking rond het
medicament, en nano-particle-drugs, die van het medicijn een fijne suspensie maken
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waardoor het in water oplosbaar is. Inmiddels zijn dankzij de nanotechnologie al veel nieuwe
medicijnen geïntroduceerd.

Het Engelse bureau Foresight verwacht dat in 2020 zelfdiagnostiek de gangbare praktijk is.
Biosensoren, chips en internet leveren dan dagelijkse zorg aan chronisch zieken en ouderen
thuis. De burger heeft een medisch expertsysteem tot zijn beschikking en hoeft voor een
diagnose niet meer naar de huisarts. Daarmee verandert de rol van de huisarts ingrijpend en
kan vraagsturing binnen de zorg tot ontwikkeling komen. Ook ziekenhuizen moeten zich op
deze situatie instellen.

De markt van chronisch zieken is groot. Volgens het World Health Report 2002 zijn
chronische aandoeningen verantwoordelijk voor 85 procent van het aantal sterftegevallen en
70 procent van de totale ziektekosten in Europa. De vergrijzing draagt bovendien bij aan de
explosieve groei van de vraag naar zorg. Nu zijn er 550 miljoen senioren wereldwijd, in 2025
zijn dat er 1,2 miljard. Een ander cijfer: hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 (34
procent van de totale sterfte) in Nederland123. De American Heart Association stelt in haar
2003 Heart and Stroke Statistical Update dat de verzorging van patiënten met hartfalen in de
Verenigde Staten 24,3 miljard dollar kostte in 2003, waarvan 70 procent hospitalisatiekosten
waren. De behandeling van patiënten met een hoog risico op hartfalen wordt geschat op 1
tot 2 procent van het totale budget van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en
Europa124. Ook wordt verwacht dat het aantal patiënten met chronisch hartfalen de komende
15 jaar zal verdubbelen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat toepassingen voor zelfmanagement geïntegreerd
zullen worden in het dagelijks leven. Denk daarbij aan applicaties op de mobiele telefoon,
monitoring van lichaamsfuncties via sensoren in horloges, kleding, sieraden et cetera. De
zorgconsument bepaalt dan wie de informatie in mag zien en betrekt daar ook familie en/of
mantelzorgers bij.125

Ook met betrekking tot telemedicine is de strijd om de patiënt begonnen. In 2008 heeft KPN
met de overname van IPT Medical Services, de marktleider op het gebied van telemedicine-
diensten in Nederland, een belangrijke strategische positie ingenomen op het gebied van
‘zorg op afstand’. Het is een gebied waarin ook Philips services verleent. Zorgverzekeraars
als Achmea, CZ en Menzis investeren inmiddels in verschillende onderzoeksinitiatieven die
uit zijn op kostenbeheersing door preventie en zelfmanagement van de ziekte via
telemedicine. Nieuwe toetreders zullen niet lang op zich laten wachten. Het is een
miljardenmarkt, en dat spreekt ondernemers natuurlijk tot de verbeelding.

Ambient technology, ook ubiquitous computing genoemd, komt ook in de mobiliteit op.
Hoewel vliegtuigen al jaren ‘op de automatische piloot’ vliegen, is er nog steeds weinig of
geen publieke aandacht voor automatisch bestuurde auto’s, bussen en treinen. De urgentie
is evenwel groot. In een file rijden is niet alleen verspilde tijd, het is ook milieuvervuilend en
belast de gezondheid van velen. Toch is het idee van de robotauto niet nieuw.

De Zweedse autofabrikant Volvo heeft de ambitie om in 2020 een botsvrije auto op de markt
te brengen. Met infrarood, radar en videocamera´s krijgen bestuurders technische hulp om
de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken. Het Intelligence System ondersteunt
hierbij de bestuurder waar nodig, bijvoorbeeld bij afwijkend rijgedrag en onoplettendheid.
Ook waarschuwt het systeem de bestuurder wanneer de afstand tot de andere
weggebruikers niet groot genoeg is. De auto neemt het stuur over wanneer de bestuurder
niet reageert of de macht over zijn stuur dreigt te verliezen. Dit leidt tot minder hoge
snelheden bij aanrijdingen en dat neemt de rol over van beschermende
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veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsgordels, airbags en kreukelzones. In 2012
introduceert Volvo al de S60, met een veiligheidssysteem dat het mogelijk maakt
voetgangers tijdig te signaleren en hiervoor te remmen, ook wanneer de bestuurder even
niet oplet.

Figuur 4.17. Volvo-test botsvrij rijden.
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De Fransen laten zich evenmin onbetuigd en het Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique bouwde onder meer cybercars, die begin juni 2008 werden
gedemonstreerd op het Intelligent Vehicles Symposium 2008 in Eindhoven. Ook de
Japanners zetten sterk in op robottechnologie voor mobiliteit. Toyota presenteerde vorig jaar
een personal mover, de I-Real. In conventionele auto’s worden inmiddels al geavanceerde
cruise control-systemen ingebouwd, waarmee lane keeping (op je rijstrook blijven) en
automatisch parkeren mogelijk is. Als straks (deels) autonoom rijdende auto’s massaal de
weg gebruiken, vormen kortere reistijden, minder files en minder ongelukken een
aangenaam vooruitzicht. Op de wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai toonde General
Motors al een prototype van een networked electric vehicle, dat zelf zijn weg door de stad
zoekt.

Figuur 4.18. Zelfrijdende auto's op de wereldtentoonstelling in Shanghai, 2010.
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Op allerlei fronten zal technologie ons de komende jaren zegeningen brengen, omdat ze ons
leven aangenamer, schoner, veiliger en productiever maakt. In de vorige paragraaf zagen we
al dat steeds meer mensen zelf opgewekte energie met anderen in hun omgeving gaan
uitwisselen. Auto’s zullen ons gaan assisteren bij het rijden, dat daarmee steeds veiliger en
efficiënter wordt. Velen voelen zich in de toekomst prettiger omdat elektronische systemen
24 uur per dag essentiële medische informatie doorgeven aan hun dokterspost, die wordt
gealarmeerd zodra er afwijkingen worden geconstateerd. Wij krijgen zo steeds meer
mogelijkheden om ons leven in te richten op de wijze die wij zelf wensen. Technologische
ontwikkelingen stellen ons in staat netwerken te vormen die veel invloed hebben op onze
persoonlijke levenssfeer. Tegelijkertijd ontstaan er netwerken die ons beschermen tegen
ongewilde inbreuken op onze privacy.

Technologische deflatie
De ontwikkeling van de technologie heeft ook geleid tot een voortdurende kostprijsdaling van
veel producten. De belangrijkste oorzaak is de prijs-prestatieverbetering van belangrijke
componenten zoals chips en robots, alsmede de efficiency-winst die met de automatisering
van productie, administratie en verkoop wordt gerealiseerd. De consument merkt de
gevolgen hiervan als bij de betreffende producten de algemene prijsstijgingen (inflatie) niet
worden doorberekend, het product met verbeterde specificaties op de markt komt voor
dezelfde prijs of omdat het product steeds goedkoper wordt. De prijsdaling heeft in veel
gevallen tot een sterk groeiende afzet geleid. Dat neemt echter niet weg dat fabrikanten
soms zoveel producten aanbieden, dat er sprake is van structurele overcapaciteit. In de
agrarische sector is de productie van een aantal tuinbouwproducten om deze reden
bijvoorbeeld verliesgevend, in de industrie worden te veel auto's geproduceerd en in de
bouw zijn veel kantoren neergezet waarvoor geen huurder meer is te vinden.

In een interview dat ik met Kurzweil had voor Speakers Academy Magazine van juni 2009,
refereert hij aan zijn tijd als student op Massachusetts Institute of Technology (MIT), toen
duizenden studenten en hoogleraren samen één computer moesten delen. Dit apparaat nam
een half gebouw in beslag en kostte miljoenen dollars. Tegenwoordig is de computer in een
mobiele telefoon een miljoen maal goedkoper en duizend maal krachtiger. De prijs-
prestatieverhouding van computers is de laatste veertig jaar met een factor één miljard
verbeterd en deze ontwikkeling zal zich de komende vijfentwintig jaar herhalen. Niet alleen
dalen de prijzen, maar de prestaties verbeteren ook nog eens exponentieel. Al jaren is
informatietechnologie een belangrijke deflatoire kracht die inflatie binnen de perken houdt.
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Figuur 4.19. laat zien dat de prestaties van de computer in de loop van de tijd sterk zijn
verbeterd, terwijl de prijs niet veel is veranderd.127
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Figuur 4.19. Een voorbeeld van technologische deflatie uit de elektronicasector.

De prijsdaling van zonnecellen is minder spectaculair dan die van microprocessoren.
Niettemin worden zonnecellen steeds goedkoper, met name omdat ook opkomende
economieën, vooral China, met de productie van zonnecellen zijn begonnen.

Figuur 4.20. De gestage daling van de prijs van zonne-energie.
128
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De zoektocht naar de meest efficiënte zonneceltechnologie is nog in volle gang. In augustus
2009 kondigde het Amerikaanse bedrijf Spectrolab, een dochteronderneming van Boeing,
haar nieuwe triple-junction solar cells aan. De onderneming claimt dit efficiency-record door
41,6 percent van het opgevangen zonlicht in elektriciteit om te zetten. De betreffende cel
heeft een oppervlakte van 0,3174 cm2. Volgens de fabrikant kost deze zonnecel 40
dollarcent per peakwatt.129

Het gunstige bedrijfsnieuws gaat inmiddels door. In december 2009 kondigde PV-maker First
Solar Inc. aan in 2010 een omzet van bijna 3 miljard dollar te zullen realiseren, met een bruto
winstmarge van 38 procent.130 First Solar Inc. is een snelgroeiende Amerikaanse
onderneming met vestigingen in Maleisië en Frankrijk. De onderneming heeft een
orderportefeuille die groot genoeg is om tussen 2010 en 2012 een capaciteit van 6 GW
zonne-energie te produceren. Ook Nederland laat zich niet onbetuigd. Heliantos, een
dochteronderneming van NUON, richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van thin film. Dit
is een proces waarmee zogeheten ‘flexibele dunne film amorf silicium zonnecellen’ op lange
stroken folie worden geplaatst. NUON heeft begin 2010 nog niet bekendgemaakt wanneer
de folie op de markt komt.

Bestuurdersvriendelijke technologie
Voor bestuurders is milieuproblematiek anno 2010 een belangrijk onderwerp. Robbert
Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, en
daarmee niet de minste onder ons, zegt het zo: ‘Achter de horizon doemt een nog veel
dreigender gevaar op: de ecologische crisis met de moderne incarnatie van de vier
apocalyptische ruiters: honger, ziekte, energietekort en klimaatverandering. Dat de wereld
voor ernstige problemen staat is zonneklaar. Wij putten in rap tempo onze fossiele
energiebronnen uit en alternatieven zijn nog slechts mondjesmaat beschikbaar. De
voedselvoorziening wordt bedreigd door droogte en overbevolking. De biodiversiteit staat
ernstig onder druk door de conversie en destructie van de habitat; door invasieve soorten,
overbejaging en verzuring van de oceanen. Hoe ernstig het klimaat verstoord is, wordt met
de dag duidelijker. Het gemak waarmee pandemieën in deze wereld, waarin alles en
iedereen met elkaar verbonden is, kunnen ontstaan is zorgwekkend – daar hoef ik in deze
tijden van de Mexicaanse griep niemand aan te herinneren.’131

Het milieudossier kent niettemin het ongemak van een controversieel maatschappelijk debat.
Steeds weer blijkt dat deskundigen het met elkaar oneens zijn (bijvoorbeeld
klimaatalarmisten en klimaatsceptici), dat politici een eigen agenda hebben en dat ook het
bedrijfsleven zich het liefst richt op activiteiten waarmee zij in het verleden successen
behaalde. Dit maakt het voor bestuurders vaak moeilijk om tot een eenduidig standpunt te
komen. De klimaatconferentie van december 2009 in Kopenhagen leverde dan ook geen
krachtige overeenkomst op.

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=superefficient-cost-effec
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Figuur 4.21. Wereldleiders op de Klimaatconferentie Kopenhagen, 2009.
132

Maar met de snelle ontwikkeling in de cleantech-oplossingen doemt een nieuw perspectief
op voor bestuurders. Cleantech kan worden beschouwd als een bestuursvriendelijke
technologie die zowel door de (energieproducerende én energie-afnemende) burger als door
veel ondernemingen als een welkome ontwikkeling wordt beschouwd. Cleantech neemt een
centrale plaats in op veel technische universiteiten en biedt bestuurders de mogelijkheid om
op dit terrein een actieve rol te spelen. Soms ligt deze rol wel heel erg voor de hand, zoals in
Nederland, waar we de kans hebben om op grote schaal energie te halen uit het verschil in
zoutgehalte tussen binnen- en buitenwateren. Vanwege de positie van Nederland aan de
monding van een aantal grote Europese rivieren heeft deze vorm van energieopwekking een
potentieel van 3300 MW, 10 procent van de jaarlijkse Nederlandse stroombehoefte.

In 2008 is een onderzoeklocatie bij Frisia Zout in Harlingen in gebruik genomen. Het ligt in de
lijn der verwachting dat de productie er de komende jaren wordt opgevoerd. In het project
werken verschillende universiteiten samen in Instituut Wetsus, de researchorganisatie die op
zijn beurt samenwerkt met Redstack, de producent van apparatuur, energiebedrijf Eneco en
andere ondernemingen. Dat het InnovatiePlatform in haar studie over duurzame
energieontwikkeling (februari 2010) deze vorm van energieopwekking niet eens een nadere
bespreking waardig achtte, moet als een gemiste kans worden beschouwd.

Figuur 4.22. Artist impression Osmosecentrale Afsluitdijk (Witteveen + Bos)
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De exponentiële ontwikkeling van technologie verdient meer aandacht van bestuurders. In
een tijd waarin veel nieuwe applicaties op de markt komen, neemt het probleemoplossende
vermogen van technologie sterk toe. We zagen het al bij de CleanTech-ontwikkeling, waar
de steeds goedkoper wordende duurzame alternatieven voor energieopwekking tot een
wereldwijde wedloop heeft geleid in de strijd om de macht in de energiemarkt. Deze strijd
kent in ieder geval één winnaar en dat is het milieu. Want naarmate de economische strijd
heviger wordt, neemt de uitstoot van CO2 navenant af.

Ook de mobiliteit wordt stiefmoederlijk behandeld. De politiek laat weten dat na 2020 de files
in ons land nog langer worden, maar zegt er niet bij dat de autonoom rijdende auto in 2010 al
is geïntroduceerd en bij de oplossing van het filevraagstuk een hoofdrol kan spelen.
Nederland is een belangrijke speler in de technologieontwikkeling op dit terrein en de strijd
zou in de publieke uitingen van onze besturen moeten doorklinken.

We maken ons ook zorgen om de stagnatie in de bouw. Veel mensen willen betere
huisvesting, maar innovatie in de bouw blijft achter bij de technologie die hiervoor
beschikbaar is. Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat nieuwe
bouwmaterialen en productiesystemen de bouw in de komende jaren drastisch zullen
veranderen. Nieuwbouwprijzen kunnen omlaag, zoals zoveel technologisch hoogwaardige
producten in de loop der tijd steeds goedkoper worden. Een woningbouwbeleid dat zich
hierop baseert, zal spraakmakend zijn. Nog maar één stap verder en een probleemsector
wordt juist een speerpunt van onze economie.

De gezondheidszorg – een ander hoofdpijndossier van de politiek – ziet de wereld om haar
heen veranderen. Niet alle vernieuwingen in deze sector leiden tot uitgavenverhogingen,
zoals ik eerder in deze paragraaf aangaf. Zelfs het lastige vraagstuk van sociale participatie
komt in een nieuw licht te staan als de kansen van toepassing van nieuwe technologie
serieus worden onderzocht. In paragraaf 5.3. geef ik hiervan een voorbeeld. De ontwikkeling
van bestuursvriendelijke technologie is te vaak ‘een zwarte zwaan’ onder de beleidsmakers.

In bovenstaande voorbeelden geldt dat de technologische ontwikkelingen met een grote
mate van zekerheid kunnen worden voorspeld. De belangrijkste taak van de overheid hierbij
is om zich los te maken van de belangen van organisaties en instituten die niet zitten te
wachten op deze mens- en bestuursvriendelijke technologische doorbraken, omdat ze
gevestigde belangen in deze sectoren hebben. De overheid moet hier daadkrachtig de
vinger aan de maatschappelijke pols houden.

In het volgende hoofdstuk geef ik meer inzicht in de te verwachten ontwikkelingen in het
economisch bestel en binnen het bedrijfsleven.
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5.1. De kracht van de potlatch

De economie maakt momenteel misschien wel haar sterkste verandering ooit mee. Bedrijven
passen zich – vroeger of later – aan de nieuwe omstandigheden aan. Veel ondernemers
weten zich echter geen raad met de stormachtige ontwikkelingen, en dat is ook geen
wonder: tegelijkertijd verandert het gedrag van klanten, versnelt de ontwikkeling van
technologie en stellen werknemers andere eisen. ‘Was het nog maar zo overzichtelijk als
vroeger,’ zullen velen verzuchten. Of waren er vroeger ook al mensen die qua economische
instelling hun tijd ver vooruit waren? Het hier volgende voorbeeld van de potlatch doet
vermoeden dat dat inderdaad het geval is.

In het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten woont een indianenstam genaamd de
Kwakiutl, die tot de rijkste indianenstammen van het land behoort. Zij kunnen gemakkelijk in
hun eigen levensonderhoud voorzien door de overvloedige aanwezigheid van vis, wild en
hout in hun leefomgeving. Voor deze indianen zijn standenverschillen dan ook erg belangrijk,
evenals het verwerven van rijkdom. De meeste status valt toe aan degene die zijn
rijkdommen wegschenkt in een zogenaamde ‘potlatch-ceremonie’. Potlatches zijn
evenementen waarbij de gastheer gul geschenken uitdeelt aan zijn gasten, die vaak met
honderden zijn toegestroomd. Ze worden gehouden omdat de gastheer zijn status wil
verhogen of extra privileges wil verwerven. Potlatches maken de gever niet bankroet:
gastheer zijn bij de ene potlatch garandeert dat je een gast, en dus een ontvanger, bent bij
een andere. Vaak worden dekens cadeau gegeven.

Figuur 5.1. Wollen Kwakiutl-deken met het teken van de dubbele adelaar, circa 1900.

Ook is het bij een potlatch gebruikelijk dat de gastheer nadrukkelijk zijn minachting voor
materieel bezit toont. Hij verbrandt dekens, kano’s en voedsel. Ook breekt hij koperen platen.
Als zijn rivaal niet in staat is een vergelijkbare hoeveelheid te vernietigen, wint de gastheer in
status. Het is gebruik dat dorpshoofden elkaar uitdagen door een koperen plaat te breken en
deze aan een andere dorpshoofd te geven. De ontvanger breekt dan ook een koperen plaat
en geeft deze weer terug. De eerste gever moet dan voor de gebroken plaat betalen. In
plaats van de koperen platen terug te geven kan hij ook de beide gebroken platen in zee
gooien, waarmee hij aantoont dat hij niet om bezit geeft en dat hij zich boven de gever
verheven voelt. Cultureel antropologen gaan ervan uit dat door de potlatches de aanwezige
spanningen verminderen en gewapende strijd wordt voorkomen. Een verbod op potlatches
door de Canadese regering in 1884 leidde al snel tot de ineenstorting van de Kwakiutl-
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cultuur in dat land. De regering zag niet in dat de gezamenlijke inspanningen om de potlatch
te houden meer voor de indiaanse gemeenschap betekende dan alleen een verspillend
feestje. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw kent deze ceremonie weer een algemene
opleving.133

De Amerikaanse antropoloog Alan Page Fiske plaatst de potlatch in een evolutionair
ontwikkelingsmodel.134 Zijn model begint bij de stammensamenleving, de tribale
maatschappij. In deze economie domineren familierelaties, clan- en stamverhoudingen. De
arbeidsdeling is gebaseerd op het aan elkaar geven van geschenken, en een dergelijke
maatschappij wordt dan ook wel een gift economy genoemd. Het aannemen van
geschenken houdt evenwel ook in dat de ontvanger verplicht is iets terug te doen: voor wat
hoort nu eenmaal wat. De behoeften binnen een tribale maatschappij worden door de
gemeenschap geformuleerd, waarbij het leiderschap in handen is van de oudsten. Deel
uitmaken van de groep is de belangrijkste drijfveer van mensen.

Maar wat drijft de huidige mens? Wie is nu eigenlijk die mens, die werknemer en die klant?

Psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) stelt dat elk levend wezen achtereenvolgens
dezelfde soort behoeftes nastreeft. De behoeftepiramide die hij op basis van dit idee opstelde,
geeft dus de hiërarchie van menselijke behoeften weer. Fysiologische behoeften als honger,
dorst, kleding en onderdak behoren tot de eerste levensbehoeften. Als daarin is voorzien
ontstaat de behoefte aan veiligheid en sociale contact. Vervolgens willen mensen aanzien
binnen hun sociale groep, en ten slotte willen zij zich wijden aan zelfexpressie en
zelfrealisatie. Daar waar mensen toe zijn aan de bevrediging van hun behoefte aan
zelfrealisatie, is er meer belangstelling voor onder meer esthetische waarden, omdat die een
rol spelen in de wens van consumenten om hun persoonlijkheid vorm te geven en uit te
dragen.

Later bracht Maslow nog enkele veranderingen aan in zijn hiërarchie. Hij besefte dat er binnen
de behoefte aan zelfontplooiing nog onderverdelingen aan te brengen zijn: eerst behoefte aan
kennis, dan behoefte aan schoonheid en vervolgens behoefte aan zelfontplooiing. Tegen het
einde van zijn leven voegde hij nog een allerlaatste behoefte toe, te weten die aan het
transcendentie.
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Figuur 5.2. De Piramide van Maslow.
135

Maslow heeft met name de behoefte aan ‘zelfontplooiing’ die zo typerend is voor onze huidige
maatschappij aan een nader onderzoek onderworpen. Hij ontdekte dat zelfontplooiers een
beter waarnemingsvermogen hebben. Ze prikken veel eerder door onechtheid heen en
analyseren situaties beter. Dit is geen kwestie van smaak, maar het komt louter en alleen door
de betere beoordeling. Dit komt volgens Maslow omdat zelfontplooiers meer zelfvertrouwen
hebben, minder vooroordelen hebben en zich niet zo gemakkelijk iets laten aanpraten.
Schijngedrag, drukdoenerij, oneerlijkheid, valsheid, onzekerheid: ze prikken er gemakkelijk
doorheen. Ze maken zich druk over wangedrag, zoals agressie of het kwetsen van mensen,
want het past niet in de wereld die hen voor ogen staat. Tolerantie is de waarde die
zelfontplooiing mogelijk maakt: leven en laten leven is hun credo. In paragraaf 5.3 ga ik nader
in op Maslow’s behoeftepiramide.

Bij de indianenstam waar de potlach tot ontwikkeling kwam, waren de fysiologische
behoeften van de mensen in hoge mate bevredigd. De groep behoorde immers tot de
rijksten onder de indianenstammen. Het is dan ook conform de benadering van Maslow dat
vervolgens hogere waarden belangrijk worden, in dit geval achting en waardering.

Soms is de hele wereld een potlatch, een hechte gemeenschap. Die gedachte kwam in me
op toen in NRC Handelsblad van 11 juli 2010 Dick Swart ten tonele werd gevoerd. Swart
heeft met mensen van TNO en een voormalig productietechnoloog van Shell een plan
opgesteld en bij oliemaatschappij BP ingediend om het olielek in de Golf van Mexico te
dichten. Het voorstel heeft bij BP nummer 29.883 gekregen. BP heeft hem laten weten met
het voorstel niets te doen. De krant schrijft verder dat de oliemaatschappij een team van 120
mensen heeft gevormd om de inmiddels 117.000 voorstellen die zijn binnengekomen te
beoordelen. De milieuramp heeft blijkbaar veel mensen aangezet om na te denken over de
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wijze waarop het probleem kan worden opgelost. Niemand heeft om deze voorstellen
gevraagd, veel indieners hebben geen persoonlijk belang bij de oplossing die wordt gekozen.
De peer society heeft zijn stem laten horen. BP heeft toegang tot meer kennis dan zijzelf ooit
zou kunnen mobiliseren.

De potlatch laat zien wat een immateriële economie in feite is. Het is een economie van
mensen die een cultuur in stand houden; die bepaalde waarden gezamenlijk beleven. Bij de
milieuramp in de Golf van Mexico gaat het om de kwaliteit van ons bestaan, het behoud van
de schepping, en daarmee om een existentiële waarde. Bij de potlatch gaat het ook om
uitgaven voor status en andere activiteiten die we in onze calvinistische samenleving vaak
als verspilling zien. Gezamenlijke beleving, van kunst tot voetbal, van sociale participatie tot
genegenheid, is een sterke pijler van de welvaart. Voor de postmateriële economie is
evenwel geen prominente plaats in de modellen van het Centraal Planbureau ingeruimd en
er is eveneens weinig aandacht voor in de politiek.

Postmaterialisme
Alan Fiske ziet een overeenkomst met de opkomende postmaterialistische economie, die
ook wel sharing economy wordt genoemd. In deze economie zijn er informele leiders, die
sociale netwerken aansturen en gemeenschappelijke behoeften formuleren. Iedereen kan
leider worden door een bestaand netwerk te mobiliseren of zelf een netwerk te creëren. Het
gaat er in deze economie om om anderen te overtuigen of overtuigd te worden. Kortom, de
potlatsch keert in een eigentijdse vorm terug.

In het model van Alan Fiske eindigt de stammensamenleving als gevolg van de opkomst van
het leenstelsel. De feodale economie of tributary economy die dan ontstaat, is een
klassenmaatschappij waarin de elite de dienst uitmaakt. De onderhorigen zijn trouw
verschuldigd aan de elite. De vraag wie tot de elite behoort en wie tot de onderklasse, is in
deze samenleving uitermate belangrijk.
De daaropvolgende fase is die van de kapitalistische markteconomie. In deze market
economy wordt macht uitgeoefend door degene die over veel geld beschikt. Wie belangrijke
producten efficiënt kan produceren en de afzetmarkt kan beheersen, verschaft zich rijkdom en
daarmee aanzien. De marktrelaties zijn niet langer verbonden met de groep waartoe men
behoort, maar worden onpersoonlijk. De lage beloning van arbeiders leidde in de praktijk
echter tot hun afhankelijkheid van werkgevers, en dat liet zijn sporen na in de maatschappij.

De Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart sluit hierop aan en spreekt van de ‘stille
revolutie’ die zich vanaf begin jaren '70 van de vorige eeuw in geavanceerde samenlevingen
voltrok. Hij stelde vast dat naarmate meer jonge cohorten onder welvarende
omstandigheden opgroeiden, andere prioriteiten belangrijker werden: niet langer
domineerden materiële groei of fysieke zekerheid (materialisme), maar persoonlijke groei en
kwaliteit van leven, welzijn en tolerantie (postmaterialisme). Met andere woorden: wat
Maslow voor de mens als individu vaststelde, registreerde Inglehart voor de maatschappij als
geheel: zodra materiële noden zijn bevredigd, ontstaat ruimte voor niet-materiële of
postmaterialistische behoeften.

Inglehart onderscheidt twee dimensies waarmee culturen kunnen worden vergeleken:
 waarden rondom overleving versus waarden op het gebied van zelfexpressie;
 traditionele versus seculier-rationele autoriteitswaarden.

Postmaterialisme vormt de kern van de zelfexpressiewaarden, zoals materialisme dat doet
bij de overlevingswaarden. In culturen met traditionele autoriteitswaarden domineren
religieuze en bureaucratische organisaties en wordt de autoriteit van mannen en ouders
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verdedigd. Met de modernisering winnen in deze culturen de seculier-rationele
autoriteitswaarden aan belang. Deze gaan gepaard met meer individuele vrijheid en het
verwerpen van hiërarchische organisaties, met oppositie tegen centralisering van gezag.

Ingleharts indicatoren zijn een vast onderdeel van de European Values Study (EVS) en de
World Values Surveys (WVS), twee grootschalige waardenonderzoeken die sinds begin
jaren '80 in veel landen worden uitgevoerd.136

Figuur 5.3.: Cultuurkaart van de wereld
137

De situering van Nederland op de culturele wereldschaal van Inglehart mag niet zonder
gevolgen blijven voor de stedelijke ontwikkeling. De inwoners van de stad, die een
postmateriële leefomgeving op prijs stellen, moeten een dergelijk leefklimaat kunnen vinden.

Inglehart gaat ervan uit dat economische ontwikkeling een belangrijke verklarende variabele
van culturele waarden is. Zijn stelling is dat economische ontwikkeling systematische en tot
op zekere hoogte voorspelbare culturele gevolgen heeft. Inglehart operationaliseert de
economische ontwikkeling door te kijken naar het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd
van een bevolking en naar de sectorstructuur van een land. Dit laatste is van belang omdat
de ontwikkeling van een agrarische naar een industriële samenleving gepaard gaat met
verschuivingen in het systeem van waarden en normen. De opkomst van de postindustriële
samenleving en de daarop volgende verschuiving van de industriële naar de
diensteneconomie leiden volgens Inglehart tot een cultuurverschuiving in de richting van
meer tolerantie, toegenomen rationaliteit en zelfexpressie.138 Figuur 5.4. geeft een illustratie
van dit verband tussen economie en cultuur.
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Figuur 5.4. Inkomen per hoofd van de bevolking geplaatst in een intercultureel kader.
139

De conclusie van het onderzoek van Inglehart is dan ook dat met de toename van de
welvaart het postmaterialisme toeneemt. Minstens zo belangrijk is de constatering dat in
Noordwest-Europa het postmaterialisme het meest ontwikkeld is. Een land als China
bijvoorbeeld scoort hoog waar het gaat om seculiere waarden, maar blijft achter op het
gebied van zelfexpressie. Dit betekent dat de steden in ons deel van de wereld een ander
karakter hebben dan die in onderontwikkelde én in opkomende economieën. Dat is een
belangrijk gegeven voor steden en economieën die op zoek zijn naar hun comparatieve
voordelen.
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5.2. De wereld breekt open: sterke mondiale economische groei en
institutionele aanpassingen

Sterke groei in opkomende economieën
Als de geschiedenis zich herhaalt, dan vormde de zogenoemde dotcom bubble van met
name ICT-aandelen in de periode 1998-2001 de overgang van de technologische
opbouwfase naar een tijd waarin de inmiddels beschikbaar gekomen technologie
grootschalig wordt uitgerold. Carlota Perez heeft namelijk vastgesteld dat de
wereldeconomie snel groeit in de tweede fase van iedere technologische golf die zich sinds
de Industriële Revolutie heeft voorgedaan. Het begon al aan het eind van de 18e eeuw, toen
de Engelse economie sterk groeide. Hetzelfde deed zich voor tijdens The Victorian Boom: na
1895 begon een periode van groei die in Europa werd aangeduid als de Belle Époque. Ook
na de Tweede Wereldoorlog groeide de wereldeconomie snel. Tegen deze achtergrond mag
worden verwacht dat in deze tijd, waarin de informatietechnologie haar weg in veel
producten heeft gevonden, zij ook de aanjager is van sterke economische groei. Het past
geheel in het beeld dat de Chinese en andere emerging economies de laatste jaren laten
zien. Des te opvallender is het dat de economische groei van de ontwikkelde landen daarbij
sterk achterblijft. Voor de oorzaak hiervan kunnen we ook bij Carlota Perez te rade gaan. Zij
heeft aangetoond dat in de tweede fase alle vorige technologische revoluties grote
institutionele veranderingen plaatsvonden. De internationale financiële crisis die in 2008
uitbrak past in dit plaatje. De recessie, die werd veroorzaakt door financiële instellingen, is
alom als een systeemcrisis aangemerkt.

Figuur 5.5. Economische groei in ontwikkelde en opkomende economieën volgens het IMF.

De verschillen met de economieën van ontwikkelde landen worden nog versterkt door de
sterke groei van de financiële reserves van enkele opkomende economieën. De ontwikkelde
landen moeten bezuinigen om hun begrotingen op orde te brengen, terwijl met name China
de beschikking heeft over enorme financiële reserves, waarmee zij zich nieuwe
mogelijkheden heeft verschaft om op de wereldmarkt actief te zijn.
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Figuur 5.6. Snelle groei van de Chinese export en financiële reserves.

De oude wereld moet nog wennen aan de nieuwe rol van China, en moet er bovendien
rekening mee houden dat ook India en Brazilië een steeds belangrijkere stem in
internationale monetaire instituten hebben. Internationaal topoverleg zonder deze landen is
inmiddels ondenkbaar, waarmee overduidelijk is dat overheden met verschillende
economische ideologieën de macht moeten delen. Daarmee is voor een aantal landen in
korte tijd de wereld opengebroken. Het betreft vooral landen waar veel mensen wonen. In
China en India samen woont een derde van de wereldbevolking. Steeds meer mensen ‘doen
nu mee’ aan de wereld. Dit wordt onder meer gedemonstreerd door het aantal mobiele
telefoons dat wereldwijd wordt gebruikt, dat inmiddels de vijf miljard is gepasseerd. Dit
betekent dat meer dan twee derde van de wereldbevolking telefonisch bereikbaar is. Voor
veel mensen breekt de wereld open, maar hun wereld is niet de onze.

‘Onze’ wereld is op zoek naar zijn rol en ervaart daarbij de wet van de remmende
voorsprong. De opkomende landen zoeken naar een acceptabel bestaan voor degenen die
het platteland verlaten en in steden gaan wonen. Zij bouwen een economie op die moet
voorzien in fysiologische behoeften van de minima. Deze economie heeft een grote
exportkracht, omdat zij de westerse samenleving voorziet van basisproducten die wij niet
voor dezelfde prijs zelf kunnen voortbrengen. De verleiding is groot om de concurrentie met
de nieuwe spelers op het wereldtoneel aan te gaan. Nog meer nadruk op
productiviteitsverbetering in ons deel van de wereld en flexibelere wisselkoersen liggen voor
de hand, maar bieden geen oplossing voor de grote onevenwichtigheden in de
wereldhandel. Landen als China gebruiken hun financiële reserves in buitenlandse valuta
voor de financiering van investeringen in hightech-projecten die vaak aan westerse bedrijven
worden gegund. Op deze wijze dragen westerse bedrijven bij aan de opbouw van de
technologische kracht van de opkomende economieën.

De recessie van 2008 en 2009, die met name de hoogontwikkelde landen heeft getroffen, is
voor de westerse wereld geen gunstige voedingsbodem om de ontwikkeling van de high tech
economie centraal te stellen en kracht te putten uit de nieuwe omstandigheden die gelden in
de economie in een ander deel van de wereld. Als de westerse wereld zelf niet besluit tot
een nieuwe strategie voor de wereldeconomie dan wordt die afgedwongen. Albert Einstein
zou in dit verband refereren aan zijn bekende uitspraak: ‘Als een systeem een probleem
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heeft veroorzaakt, kun je dat probleem niet oplossen met het systeem dat het probleem heeft
veroorzaakt.’ Laten we een poging doen om die nieuwe strategie te duiden.

Van intern naar extern gericht ondernemerschap
Hoe anders was de wereld 100 jaar geleden. Met de komst van T-Ford in 1908 begon de
ontwikkeling van de massaproductie – Henri Ford was de uitvinder van de lopende band. Hij
bereikte daarmee niet alleen een grote productieomvang, maar ook een lage kostprijs. Een
auto bestemd voor een zo breed mogelijk publiek was in die tijd een revolutionaire gedachte.
Maar Henri Ford ging nog verder. Hij wilde dat zijn personeel zoveel verdiende dat ook voor
hen de auto bereikbaar werd. De T-Ford kostte in 1908 nog 850 dollar, maar die prijs was
enige jaren later al gedaald naar 680 dollar. In 1914 ging de prijs naar 490 dollar en in 1924
was een T-Ford al te koop voor 290 dollar. De T-Ford werd geproduceerd tot 1927, nadat er
meer dan 15 miljoen exemplaren van waren verkocht.

Figuur 5.7. De T-Ford als icoon van intern gericht ondernemen.

Honderd jaar geleden was het ondernemerschap bijna uitsluitend gericht op het verbeteren
van het productieproces. Het heeft lang geduurd voordat bedrijven de fabricageproblemen
onder de knie kregen en aandacht gingen besteden aan het verbeteren van andere
bedrijfsprocessen. Henri Ford kon vaak niet eens ondernemingen vinden die onderdelen van
de T-Ford konden leveren. Zijn beroemde River Rouge-fabriek kocht daarom onbewerkt
rubber en ruw staal, om daarvan zelf de onderdelen te produceren. In onze tijd zijn er online
organisaties die voor inkopers van grote bedrijven contracten afsluiten op basis van een
wereldwijd aanbod van producten.

Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw gingen bedrijven als Dupont en Philips over tot het
verbeteren van hun interne organisatie, in een poging om zo een voorsprong op hun
concurrenten te bereiken. Dupont heeft naam gemaakt met zijn financiële analysesysteem
en Philips ontwikkelde een eigen methode van winst- en vermogensbepaling.
Maar er gebeurde meer. In de jaren '70 kwamen externe standaarden op, zowel in de
industriële productieprocessen als in de bedrijfsvoering. Bedrijven maakten niet langer zelf
gereedschappen en machines, zoals Henri Ford nog moest doen, maar kochten die van
gespecialiseerde toeleveranciers. Marketing groeide uit tot een professie, tot een
wetenschap zelfs. De externe oriëntatie werd in het informatietijdperk nog eens versterkt,
toen bedrijven als Microsoft en SAP standaarden neerzetten waaraan bedrijven zich
gemakshalve (of verplicht, vanwege de regelgeving) conformeerden. Inkoop en uitbesteden
hebben hierdoor een sterke ontwikkeling gekend en dat heeft er toe geleid dat
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ondernemingen zich tegenwoordig op een heel andere wijze organiseren. In plaats van
activiteiten in eigen beheer uit te voeren, omdat dat goedkoper is dan uitbesteden – of zelfs
onmogelijk - is nu het omgekeerde het geval. De externe kosten, die ruim honderd jaar na de
introductie van de T-Ford, sterk zijn gedaald, bepaalt het omgaan met de externe partijen en
in hoge mate het succes van de onderneming.
Het directe gevolg hiervan is dat de werknemers van een bedrijf minder afhankelijk zijn
geworden van de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn. Doordat andere bedrijven
dezelfde systemen en machines gebruiken, kunnen zij gemakkelijker bij een andere
organisatie aan de slag. Het beeld van de onderneming als gemeenschap van werknemers
waarvan de bedrijfscultuur de belangrijkste succesfactor is, wordt steeds bleker. Sommige
bedrijven stimuleren hun werknemers gebruik te maken van hun externe netwerken.
Anderen gaan nog verder en verdedigen de stelling: ‘De beste mensen werken niet hier.’

Zelforganiserende netwerken
In de loop van de tijd is ook de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Vóór de Industriële
Revolutie, in de 18e eeuw, werkte 80 procent van de arbeidskrachten in ons land in de
agrarische sector. De mechanisering van de landbouw in de 19e eeuw maakte een deel van
deze arbeid overbodig, maar vooral de opkomst van de industrie in de 20e eeuw zorgde voor
veel nieuw werk, hoe slecht de omstandigheden in de fabrieken en werkplaatsen vaak ook
waren. In sommige geïndustrialiseerde landen liep de werkgelegenheid binnen de nijverheid
in het midden van de vorige eeuw op tot 50 procent. De mechanisering en automatisering
van de industrie heeft op zijn beurt echter weer tot minder arbeidsplaatsen geleid. Sinds de
jaren ’60 van de vorige eeuw biedt de opkomst van de dienstensector echter nieuw werk.
Inmiddels is de werkgelegenheid in de agrarische sector tot 3 procent gedaald en die in de
industrie tot 15 procent.

In de komende tijd wordt voorzien dat de traditionele dienstensector minder arbeidsintensief
wordt. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de informatietechnologie, met behulp waarvan
systemen worden gebouwd om veel eenvoudige en geprotocolleerde arbeid door machines
te laten uitvoeren. Ook robotisering begint aan een snelle opmars. Postbedrijven
marginaliseren, telecombedrijven reorganiseren in hoog tempo en er gaan arbeidsplaatsen
verloren bij banken en verzekeraars. Ook de werkgelegenheid in de detailhandel neemt af.
Hierdoor worden velen gedwongen om een inkomen te verwerven in één van de nieuwe
sectoren binnen de immateriële economie.

Maar er is meer aan de hand. Ook de welvaartsstijging beïnvloedt het aanbod van arbeid.
Figuur 5.8. laat zien dat er tegenwoordig minder arbeid hoeft te worden verricht dan vroeger
om een modaal inkomen te verdienen.

246,000176,10043,800Beschikbaar zelf te
kiezen activiteiten

75,900122,400182,100Uren nodig om een
modaal inkomen te
verdienen

321,900298,500225,900Totaal beschikbaar

(na aftrek van eten en
slapen)

204019951880Uren in een
mensenleven:

Figuur 5.8. Welvaart en arbeid.
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Het zijn deze ontwikkelingen die ervoor zorgen dat steeds meer mensen hun leven zodanig
kunnen inrichten dat zij zich kunnen wijden aan de behoeften die op het hoogste niveau van
de piramide van Maslow liggen. Dit is precies de reden dat steeds meer arbeid niet alleen in
materiële zin wordt beloond, maar ook in immateriële: wie in de werksituatie waardering en
respect ontvangt voor zijn inspanningen, zal zijn werk met plezier verrichten en minder
financiële eisen stellen. Ook de toegenomen mogelijkheid om werk naar eigen inzicht uit te
voeren vergroot de arbeidsatisfactie. Voor deze mensen ontstaan steeds meer
mogelijkheden om het eigen leven inhoud te geven, waardoor zelfontplooiing, het hoogste
niveau van de Maslowpiramide, binnen bereik komt. Op dat moment breekt voor hen de
wereld open.

Charles Leadbeater, auteur van het boek We-Think: The Power of Mass Creativity, schrijft:
‘We hebben altijd gedacht dat we een organisatie nodig hebben om iets te organiseren. Maar
al deze complexe activiteiten zijn tot stand gekomen terwijl er geen centrale organisatie was
die overzag wat er allemaal gebeurde. Wij hebben altijd gedacht dat er iemand controle moet
hebben omdat anders de zaak uit de hand loopt. Maar deze activiteiten lijken vaak heel
netjes te verlopen, juist omdát er niemand controleert en mensen hun eigen
verantwoordelijkheid nemen, zich aanpassen aan anderen en meningsverschillen onderling
uitpraten tot consensus is bereikt. De orde komt vanuit de gemeenschappen zelf, niet vanuit
de top. Om een reeks van complexe taken gedaan te krijgen, gingen we er altijd van uit dat
we een duidelijke taakverdeling moesten hebben, zodat iedereen weet wie wat doet. Maar in
non-organisaties blijken mensen bereid om zich vrijwillig op een bepaalde taak te storten,
zonder dat iemand hen daarom vraagt, maar gewoon omdat het moet gebeuren.’

De Canadese managementschrijver en webgoeroe Don Tapscott voorziet in zijn boek
Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything het mogelijke einde van de grote
bedrijven dankzij internet. Niet door Wikipedia of burgerjournalisten en hun blogs, maar omdat
goedkope technologie het organiseren buiten organisaties lucratiever maakt dan erbinnen. Zo
blijkt de Chinese motorfietsindustrie in en rond de stad Chongquing booming te zijn, zonder
dat er één enkel groot Chinees motorfietsenmerk bestaat. Heel veel kleine bedrijfjes en
werkplaatsen organiseren zich namelijk zelf en werken samen via internet. En ze ontmoeten
elkaar in de theehuizen van Chongquing.
Tapscott voorziet dat hierdoor in veel sectoren grote bedrijven zullen verdwijnen. Hij baseert
zich op onderzoek van de Britse econoom Ronald Coase. Als vrije handel tussen individuen
het ideaal van een kapitalistische samenleving is, vroeg Coase zich af, waarom bestaan er
dan nog grote bedrijven die feitelijk gerund worden als een Sovjet planeconomie in het klein?
Het antwoord, dat Coase in 1991 de Nobelprijs opleverde, luidt dat dingen produceren
samenwerking vereist en dat het vinden en bijeenbrengen van mensen om samen te werken
geld kost. Nieuwe internettechnologieën hebben mogelijk gemaakt dat het samenbrengen van
individuele mensen meestal goedkoper en efficiënter is dan samenwerking ‘onder één dak’.

140

De Ierse IT-ondernemer en auteur Ken Thompson heeft samen met de vanuit Italië
opererende Robin Good, online-uitgever van masternewmedia.com, het Bioteaming
Manifesto uitgegeven.141 Daarin zijn enkele simpele regels opgenomen die volgens de
opstellers de basis moeten vormen van iedere arbeidsorganisatie. Het is een voorbeeld van
de benadering die ervan uitgaat dat organisaties kenmerken vertonen van natuurlijke
processen.

http://www.masternewmedia.com/
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Thompson en Good spreken in dit verband van een bioteam, een niet-resultaatgerichte groep
die het functioneren van het team centraal stelt. Een bioteam voldoet aan de volgende regels:
1. Geen toezicht

De teamleden zijn getraind om zelf te beoordelen wat goed is voor de groep.
2. Kennis delen

De teamleden zoeken zelf naar potentiële kansen en bedreigingen en delen die informatie
met elkaar.

3. Zelf verantwoordelijkheid nemen
Teamleden vragen geen toestemming behalve waar het gaat om onderwerpen die
verband houden met de instandhouding van de groep. In andere gevallen beslissen zij
zelf met inzet van hun reputatie binnen de groep.

4. Altijd beschikbaar
Teamleden zijn altijd, 24 uur per dag, zeven dagen in de week, bereikbaar om belangrijke
berichten te ontvangen.

5. Symbiose
Teamleden vertrouwen externe en interne collega's volledig en verschaffen hen alle
noodzakelijke informatie.

6. Zorg voor de groep
De teamleden hebben ook aandacht voor weak ties in de onderlinge relaties. (zie
hoofdstuk 1.2)

7. Consistent gedrag
De teamleden ontwikkelen consistent autonoom gedrag waardoor reacties binnen de
groep voorspelbaar zijn.

8. Win-win
Groepsleden vragen zich steeds af of ook anderen in de groep van hun handelen
profiteren.

9. Genetische algoritmen
De groepsleden besteden weinig aandacht aan het analyseren van vraagstukken maar
kiezen bij voorkeur voor het experimenteren met mogelijkheden om zodoende de beste
oplossing te vinden.

10. Zelforganisatie
Het bioteam definieert zijn doelstellingen niet in termen van output maar als
veranderingen die voor de mensen van het team moeten worden gerealiseerd.

11. Eenzijdig doorlaatbare membranen
Het team is toegankelijk voor mensen die energie brengen en houdt storende invloeden
op afstand.

12. Groei
Bioteams kiezen niet voor maximale groei maar voor het gebruikmaken van de
‘natuurlijke’ mogelijkheden die zich aandienen.

Zelforganisatie van research en ontwikkeling
In hoofdstuk 4.2. is naar aanleiding van technologische ontwikkelingen de Wet van Moore
aangehaald.142 Zoals daar al werd opgemerkt, voorspelde Moore in 1965 dat de capaciteit
van de chip, die in 1971 de big bang van de huidige technologische revolutie veroorzaakte,
iedere 18 maanden zal verdubbelen tegen gelijkblijvende kosten. De Twente hoogleraar Arie
Rip merkt daarover op: ‘Omdat de actoren de voorspelling die uit de Wet van Moore volgt als
referentie nemen voor hun inspanningen en elkaar daar in zekere zin aan houden, wordt de
Wet van Moore (nog) steeds opnieuw waargemaakt. Er is een consortium dat voor de
deelnemers een International Technology Roadmap for Semiconductors maakt en van
updates voorziet. Dit is een extreem geval van gecoördineerd aan de toekomst werken.’143

Blijkbaar zijn de deelnemers zo zeer op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk
geworden, dat zij alleen in symbiotische samenwerking tot goede prestaties kunnen komen.

Lawrence Lessig hanteert in dit verband de term commons144, een begrip dat refereert aan
een centrale plaats, in een stad of in een park, die vrij toegankelijk is en waar iedereen
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informatie kan geven of krijgen. Er kan een parallel worden getrokken tussen de stad en
internet: ook het internet is een open ruimte waar creativiteit tot ontwikkeling kan komen en
mensen hun zegje kunnen doen of andermans mening kunnen horen. Het is van groot
maatschappelijk belang dat het internet een open ruimte is en blijft. Lessig doet voorstellen
om de commons zo groot mogelijk te laten worden. Hij verzet zich tegen strikte octrooiering
van software en pleit voor belastingvoordelen voor bedrijven die kennis ter beschikking
stellen voor toepassingen door anderen.

C.K. Prahalad trekt deze lijn verder door. Hij pleit voor de oprichting van experience
environments. Daarin wordt op een zodanige wijze ervaringen uitgewisseld dat van ‘co-
creatie’ sprake is. Essentieel is hierbij de notie dat de waardecreatie gezamenlijk plaatsvindt,
en niet uitsluitend ten behoeve van de initiërende onderneming. Centrale thema’s zijn niet
langer ‘cost, quality, speed and modularity’ maar ‘granularity, extensibility, linkage and
evolvability’.145 Daarmee wordt aangesloten op de mogelijkheid van groepsgewijze
meningsvorming en behoeftearticulatie, waarbij iedere deelnemende onderneming zowel
toeleverancier van ideeën en mogelijkheden is als ontvanger van andermans
visieontwikkeling.

Opkomende economieën zijn niet de meest aangewezenen om met behulp van
netwerkvorming en collectieve krachtenbundeling economische activiteiten te ontwikkelen.
Zij zijn ook niet de eerst aangewezen om de economie van het immateriële te ontwikkelen en
zich te verdiepen in de motoriek van de potlach.
De ontwikkelende economieën, op zoek naar nieuwe strategieën die een antwoord zijn op de
sterk groeiende economische kracht van ‘de nieuwe wereld’, vinden hier de wegen die zij
kunnen begaan. Sterker nog, wie goed kijkt ziet dat deze toekomst al is begonnen.
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5.3. Hier is de toekomst begonnen

De veranderingen in welvaart, in vraag naar producten, in organisatievormen van bedrijven,
zijn slechts voorbeelden van de hectiek die zich van de economie meester heeft gemaakt. Er
zullen maar weinig organisaties zijn die zich aan dit geweld kunnen onttrekken. Omdat de
hoofdlijnen van deze ontwikkelingen duidelijk zijn, kunnen bedrijven hier echter ook het
initiatief nemen en zo profiteren van een koploperspositie. De bedrijven waarin dit
plaatsvindt, zijn vaak ook katalysator in andere domeinen van de strategische ruimte.
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Figuur 5.9. De economie als katalysator.

Voorwaartse integratie: inspelen op de groeiende belevingseconomie

Op het laagste niveau van de Piramide van Maslow, het niveau van de fysiologische
behoeften, zijn belangrijke doorbraken te verwachten. Energieschaarste, zo zagen we in
hoofdstuk 4, kan op een termijn van tien tot twintig jaar tot het verleden behoren. Tegen die
tijd komt ook schoon drinkwater, gewonnen uit zout water, tegen lage kosten binnen
praktisch ieders bereik. Voedsel wordt goedkoper. Nu al zijn er meer mensen overvoed dan
ondervoed. Genetische modificatie van gewassen is langzaam op gang gekomen, maar
levert – met name buiten Europa – al een aanzienlijke bijdrage aan de productieverhoging en
de kostenverlaging van voedsel. Producten als kleding en meubelen worden steeds
efficiënter gefabriceerd en gedistribueerd. Ook andere gebruiksproducten worden
goedkoper, waardoor steeds meer mensen, tot in alle uithoeken van de wereld, over televisie
en mobiele communicatiemiddelen beschikken. Er zijn nu al ongeveer vijf miljard mensen
met een mobiele telefoon. In de komende tijd kunnen nog meer mensen deelnemen aan de
virtuele wereld. Als de mens de eerlijke verdeling van basisproducten over de wereld niet
blijft verstoren (honger is in hoge mate een verdelingsvraagstuk), kan op termijn in de
behoeften van de mensheid op het hoogste niveau van de Piramide van Maslow worden
voorzien.
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De afgelopen vijftig jaar is het grootste voedingsprobleem in Amerika (en steeds meer ook in
West-Europa) verschoven van honger naar obesitas, en dat komt voornamelijk doordat er
overal goedkoop en veel (sommigen zeggen té veel) voedsel beschikbaar is tegen een lage
prijs. De kosten van voeding zijn van een derde van het gemiddelde gezinsinkomen in 1955
gedaald tot minder dan 15 procent.146 En, zoals Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired
en auteur van Free ons leert: ‘Wanneer iets elk jaar in prijs halveert, is (bijna) nul uiteindelijk
onvermijdelijk.’147

Het voorzien in de veiligheidsbehoeften van de burgers is een taak die in ons deel van de
wereld door de overheid wordt opgeëist. De verzorgingsstaat, die in de tweede helft van de
vorige eeuw tot stand kwam, stelde een onbezorgde oude dag en goede opvang bij ziekte en
werkloosheid in het vooruitzicht. De overheid maakt deze belofte echter steeds minder waar.
De samenleving moet in toenemende mate haar eigen veiligheid organiseren. Steeds meer
particuliere beveiligers waken over onze eigendommen, ontslagregelingen versoberen en de
arbeidsmarkt is flexibeler geworden, omdat steeds minder vaak langdurige contracten
worden afgesloten. De burger gaat steeds vaker zijn zelforganiserend vermogen aanspreken
en steeds meer betalen voor hetgeen voorheen uit de staatskas werd bekostigd.

Men zegt wel eens dat sociale relaties muteren van stock naar flow. Daarmee wordt bedoeld
dat het behoren tot een bepaalde groep (stock) minder belangrijk wordt, terwijl het ermee
omgaan, de beleving, de flow, centraal komt te staan. Een gevolg hiervan is dat
gezamenlijke beleving veel meer nadruk krijgt. Grote evenementen worden nog groter omdat
een ambiance waarin duizenden mensen aanwezig zijn een bijzondere en voor velen niet te
missen ervaring biedt. De televisie brengt artiesten tegen minimale kosten in de huiskamer,
maar wie ‘erbij wil zijn’ betaalt daar grif voor. Prijzen voor topwedstrijden in de sport,
optredens van topartiesten in stadions en toporkesten in de concertzalen zijn nooit eerder zo
hoog geweest. Wie het zich maar enigszins kan veroorloven, geeft veel geld uit aan deze
‘onvergetelijke gebeurtenissen’. Wat vroeger de ‘vrijetijdsmarkt’ heette, die mensen in staat
stelde om hernieuwde krachten op te doen (te recreëren), zodat ze vervolgens weer
prestaties konden leveren die een inkomen opleverden, heet nu de ‘uitgaans- en
cultuursector’. Deze sector is in ons deel van de wereld al enige decennia de snelst
groeiende, met name vanwege de toenemende vraag vanuit de groep mensen die hoger in
de Piramide van Maslow leven.

Daarnaast komt peer production grootschalig op. Met de komst van internet is het
downloaden van muziek en video goedkoop en meestal zelfs gratis geworden. In
toenemende mate worden eigen opnames uitgewisseld. Op YouTube profileren mensen zich
zodanig dat zij een beleving oproepen. Met e-publishing komt het elektronische boek op de
markt, goedkoper dan het gedrukte. Naar verluidt zijn vele tienduizenden mensen in ons land
bezig met het schrijven van een boek. Horecagelegenheden zullen nog meer dan nu al het
geval is een ontmoetingsplaats worden waar ongeplande, verrassende ontmoetingen
plaatsvinden.

Blue Ocean-strategie
Ondernemingen kunnen inspelen op deze en andere postmaterialistische ontwikkelingen,
bijvoorbeeld als hun producten op die van de concurrent lijken en er als gevolg daarvan
sprake is van sterke prijsconcurrentie. Het vooruitzicht dat als deze ontwikkeling zich doorzet
de winst van de onderneming verdampt, is voor veel bedrijven een nachtmerrie. Bedrijven in
de rode cijfers bevinden zich in een situatie die wel met de term Red Ocean wordt
aangeduid. Wie op zoek gaat naar meer rendement, kan te rade gaan bij het door INSEAD
ontwikkelde Blue Ocean-strategieconcept. In de praktijk betekent dit veelal dat in de
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marketingformule van het product sommige kostenintensieve elementen worden
teruggebracht en relatief goedkope immateriële aspecten worden toegevoegd.

Figuur 5.10. Southwest kiest voor een Blue Ocean-strategie als wapen tegen felle
prijsconcurrentie. Door meer service te bieden en kortere vliegtijden verwacht

Southwest een hogere prijs te kunnen vragen dan prijsvechter Car.

Blue Ocean kan een succesvolle strategie zijn. Het succes is afhankelijk van de mate waarin
de onderneming in staat is om aan te sluiten bij de wensen van zijn afnemers en de mate
waarin klanten voor deze aansluiting willen betalen. Albert Heijn is een voorbeeld van een
onderneming die deze strategie heeft toegepast bij de ontwikkeling van het Albert Heijn to
Go-concept, op basis waarvan kleine winkels werden geopend in stations en op andere
plaatsen waar veel mensen samenkomen. Albert Heijn komt met het AH-to-GO-concept in het
krachtenveld van openbaar vervoerbedrijven, lokale politici en reizigersorganisaties. Deze
actoren weten dat zij – vanwege de werking van de Wet van Reed – voor hun eigen succes
afhankelijk zijn van collectieve waardecreatie. In de Blue Ocean-benadering worden nieuwe
samenwerkingsverbanden gezocht om de consument van dienst te kunnen zijn. Het is een
ontwikkeling die met ‘voorwaartse integratie’ wordt aangeduid, zelfs in het geval van Albert
Heijn die de klant nu niet naar zijn supermarkt laat komen, maar hem opzoekt op plaatsen
waar hij om andere redenen al is.

Een supermarkt hoort groot te zijn, met een ruim assortiment, om te voldoen aan de behoefte
van klanten aan one stop shopping. Maar de AH-to-Go-winkels zijn vele malen kleiner dan
een normale supermarkt, en het assortiment omvat nog geen 10 procent van wat bij een
supermarkt ligt. Maar deze convenience stores leveren wel degelijk de toegevoegde waarde
waar de consument on the move behoefte aan heeft. Er zijn waarde-elementen toegevoegd.
Het resultaat van deze zet van Albert Heijn is dat er een nieuwe markt is gecreëerd, die
tussen horeca en bestaande supermarkten in ligt. Veel klanten die normaliter niet bij Albert
Heijn inkopen doen, kopen wel bij een AH-to-Go. Het gevolg is een zeer hoge omzet per
vierkante meter en zeer gezonde marges. Albert Heijn heeft met dit concept de concurrentie
op afstand gezet.

148
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Blue Ocean-strategievorming leidt ertoe dat ondernemingen op zoek gaan naar
mogelijkheden om in hun beleid elementen op te nemen die consumenten in staat stellen om
in hun behoeften op hogere niveaus van de Piramide van Maslow te voorzien. In reclame-
uitingen is deze zoektocht inherent aan het streven de consument te bereiken. Zo wordt aan
een lijfrente het ‘Zwitserleven-gevoel’ gekoppeld en in de cosmetica ‘de aandacht voor jezelf’
gepromoot.

Research- en ontwikkelingsclusters
De Oostenrijker Joseph Schumpeter (1883-1950), een van de belangrijkste economen van
de vorige eeuw, ging al uit van het belang van netwerken, lang voordat er op de huidige
wijze over dit onderwerp werd gesproken. Schumpeter hechtte namelijk veel waarde aan de
‘zwakke schakels’ in innovatienetwerken. Zo stelde hij vast dat innovaties niet op willekeurige
momenten ontstaan en dat veel innovaties op de een of andere manier met elkaar te maken
hebben. Het integratieproces van innovaties beschouwde hij als een collectieve actie die
geleidelijk aan op steeds meer mensen invloed heeft en navolging krijgt. Je zou kunnen
zeggen dat producenten en afnemers in complexe, dynamische netwerken met elkaar zijn
verbonden. Zo werd de uitvinding van de radio in een redelijke korte tijd gevolgd door de
komst van de televisie. Deze uitvindingen stimuleerden op hun beurt de komst van een grote
industrie van ontvang- en zendapparatuur en even later begon de transformatie van de
reclamewereld en van de film- en muziekindustrie. Het uitrollen van deze innovatieve
doorbraken wordt gekenmerkt door vaste structuren, zoals de zogenoemde ‘s-curve’ in de
omzetontwikkeling.

Uitvindingen hebben vaak vele vaders, getuige de vele rechtzaken die uitvinders hebben
aangespannen tegen degenen die zij van inbreuk op hun intellectueel eigendom
beschuldigen. Keith Sawyer ontdekte dat veel schrijvers hun toneelstukken, romans en
gedichten in stukjes en beetjes opbouwen, om pas later een compositie te laten ontstaan. Ook
voor wetenschappers is deze werkwijze niet ongewoon. De evolutiegeleerde Darwin deed er
dertien jaar over om uit al zijn waarnemingen en notities uiteindelijk een complete theorie te
formuleren.

149
Gaandeweg, na veel contacten met anderen, ontstond de uitgewerkte

evolutietheorie. Naarmate het onderzoeksterrein groter is, zijn er voor de wetenschapper
steeds meer mogelijkheden om zelf creatieve gemeenschappen te creëren of zich er bij aan te
sluiten. De vrijheid van wetenschap leidt dan ook niet tot chaos, maar tot een zelforganiserend
cluster van activiteiten.

Op veel plaatsen in de wereld zijn inmiddels kennis-valleys ontstaan.150 In Nederland is
bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven gebouwd, een internationaal
technologiecentrum van bedrijven die samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe
technologie, van idee en concept tot prototyping en kleinschalige productie. De campus biedt
ultramoderne voorzieningen en een optimale werksfeer voor toptechnici van meer dan vijftig
nationaliteiten en richt zich voornamelijk op cruciale technologische gebieden, zoals
microsystemen, halfgeleiderproducten, embedded systems, signaalverwerking en
nanotechnologie.151

Ook op andere plaatsen zijn kennisclusters verschenen. DSM heeft in Geleen de Chemelot
Campus opgericht. Het betreft een grote researchcampus in het hart van het chemisch
complex Chemelot in Geleen, waar mensen van Sabic, DSM en andere bedrijven nieuwe
producten en toepassingen ontwikkelen. De campus heeft een open karakter: er is
bijvoorbeeld ook plaats voor bedrijven die nieuwe materialen ontwikkelen en voor startende
chemiebedrijfjes. Verder biedt de camus diverse facilitaire activiteiten. Een voorbeeld is de
ontwikkelfabriek van DSM voor PA4T. Dat is de nieuwste kunststof van DSM, die gebruikt

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie


108

wordt in nieuwe toepassingen, onder meer in de chipindustrie. Ook kan deze nieuwe
polymeer als vervanger van metaal dienen bij de productie van auto's.

In 2010 is het nieuwe European Institute of Technology (EIT) van start gegaan. Door dit
initiatief van de Europese Unie is voor 4 jaar geld beschikbaar gesteld voor zogenaamde
Knowledge and Innovation Communities (KIC). Deze centra richten zich op 3 gebieden die
belangrijk zijn voor de toekomst van Europa, te weten: duurzame energie, ICT en
klimaatadaptatie en –mitigatie. Nederland is trekker van de KIC Klimaat. Hierin hebben zich
kennisinstellingen en bedrijven uit een vijftal landen verenigd om de wereldwijde uitdagingen
op het gebied van klimaatverandering aan te gaan. Zij bundelen hun onderzoek om nieuwe
methodes te vinden die klimaatverandering tegengaan, of die ons beter in staat stellen om
ons daaraan aan te passen. Op de agenda staan onder andere de transitie naar
veerkrachtige, klimaatneutrale steden, de aanpassing aan wateroverlast en –tekort en de
ontwikkeling van duurzame productiesystemen, waaronder opslag van CO2. KIC Klimaat
heeft de beschikking over een budget van 500 miljoen euro voor 4 jaar. Voor Nederland
werken in het centrum de Universiteit Utrecht, de TU Delft en Wageningen UR samen met
TNO en Deltares. 2 regionale overheden participeren: Stadhavens Rotterdam en de
provincie Utrecht. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee.
Nederland zal in het internationale consortium vooral leidend zijn op het gebied van
watermanagement, duurzame productiesystemen en klimaatneutrale steden. De
buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd door topuniversiteiten, zoals ETH in
Zürich, ParisTech in Parijs, Imperial College in Londen en Potsdam Institute for Climate
Research in Berlijn. Internationale bedrijven, waaronder Shell, DSM, Cisco, Bayer, IBM,
Veolia, Beluga, Thales en EDF zijn bereid fors te investeren in dit samenwerkingsverband.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de oprichting van Clean Tech Delta, een samenwerking van
bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die innovatie en schone technologie stimuleert
en daadwerkelijk in praktijk brengt. Clean Tech Delta richt zich op technologieën die het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de negatieve milieu-impact ervan
minimaliseren. Naast verbetering van de energie-efficiëntie en energieopwekking gaat het
om duurzame mobiliteit, materiaalefficiëntie, afvalverwerking en recycling. De Clean Tech
Delta genereert exportproducten die vermarkt kunnen worden naar andere delta- en
havensteden in de wereld. De ambitie is groot. Met het Rotterdamse Stadshavensgebied en
de Rotterdam Climate Campus moet de Clean Tech Delta de komende jaren uitgroeien tot
het mondiaal referentiepunt op het gebied van duurzame innovatie en ondernemerschap.
Het doel is toonaangevend in Europa te worden; dé plek waar kennisinstellingen,
wetenschap, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de klimaat- en energieoplossingen
van morgen. Het zwakke punt van dit initiatief is dat zij is opgezet volgens het technology
push-concept. Hieraan ligt de verwachting ten grondslag dat het verdiepen en verbeteren
van doorbraaktechnologieën als het ware vanzelf leiden tot economische activiteiten. Deze
verwachting wordt vaak niet waargemaakt, omdat er in de opzet van deze centra geen
ruimte is voor wat market pull wordt genoemd. In de market pull-benadering zijn het de
bedrijven die producten ontwerpen en de markten bewerken om tot economische resultaten
te komen. Bedrijven participeren in deze centra omdat ‘de beste mensen niet bij het bedrijf
werken’, zoals ik in de vorige paragraaf aangaf. Deelnemen in een gemeenschap van
onderzoekers die elkaar enthousiasmeren is het beste dat een bedrijf zich kan wensen.

Zijwaartse integratie: sociale participatie

In de komende tijd verandert het bestuurlijke paradigma door belangrijke ontwikkelingen als
individualisering, informatisering en internationalisering. Veel maatschappelijke instituties zijn
bij deze ontwikkelingen achtergebleven. Oude organisatorische vormen in bijvoorbeeld het

http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/rci/nieuws/nieuwsarchief/?cid=83&nid=148
http://www.rotterdamclimatecampus.com/
http://www.rotterdamclimatecampus.nl/PersmapDEF.pdf
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onderwijs en de gezondheidszorg of bij kerken en politie, voldoen niet langer, terwijl nieuwe
organisatievormen zich nog moeten ontwikkelen. De Raad voor de Maatschappelijke
Ontwikkeling schrijft het volgende over de huidige paradigmaveranderingen – ik parafraseer:
‘Na de oorlog was de overheidssturing gericht op ondersteuning van de zuilen en hun
maatschappelijke organisaties. In de jaren '70 volgde ontzuiling, economische groei en
expanderende welvaart. Het corporatisme werd toen grotendeels vervangen door regulering
en planning vanuit de overheid. Ten gevolge van de economische recessie en het uit zijn
krachten groeien van de verzorgingsstaat veranderde het paradigma in de jaren '80 naar
meer zakelijk opereren, naar deregulering en privatisering. De Raad meent dat we ons nu
weer op een breukvlak bevinden; dat de samenleving verandert en de overheid zichzelf is
gaan beschouwen als een van de spelers in de samenleving, waarmee ze zich dus als
bestuurder terugtrekt. De oorzaak hiervan is dat bestuurders, die gewend zijn om met direct
betrokken en gevestigde relaties te onderhandelen, nu worden gedwongen om met de
wensen en belangen van een steeds grotere groep stakeholders rekening te houden. We
leven immers in een maatschappij waarin mensen steeds meer contacten met elkaar
onderhouden en beter zijn geïnformeerd dan ooit tevoren. Binnen de overheid komen er – zij
het schoorvoetend – initiatieven die hierbij aansluiten. Steeds meer burgers en bedrijven
ontdekken de mogelijkheden van het web en experimenteren met nieuwe toepassingen.
Deze ontwikkeling wordt wel ‘de opkomst van Web 2.0’ genoemd. Een overheid die inspeelt
op de ontwikkeling van Web 2.0 wordt dan ook ‘Overheid 2.0’ genoemd. TNO noemt een
belangrijke karakteristiek van Overheid 2.0 het gebruikmaken van de connectiviteit tussen
mensen in allerlei verschillende netwerken. Daarnaast is kenmerkend dat dit veelal gebeurt
in een open, niet centraal gestuurde omgeving, waarin aan de gebruikers van de diensten
maximaal ruimte wordt geboden om te participeren en zelf bijdragen te leveren.’152

De nieuwe concepten, visies en werkwijzen die hierbij worden ontwikkeld, kunnen in
voorkomende gevallen ook door de overheid worden gebruikt. Er worden inmiddels
conferenties gehouden en zelfs prijsvragen uitgeschreven om dit onderwerp binnen de
overheid te agenderen.153

Een voorbeeld waaruit blijkt dat de bijdragen van gebruikers een belangrijke impuls kunnen
geven aan Overheid 2.0 zijn de activiteiten waartoe de overheid verplicht is in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bekend is dat deze wet poogt om de
verzorgingsstaat, product van de samenleving zoals die met name in de tweede helft van de
vorige eeuw vorm kreeg, een eigentijdse invulling te geven. Dit is wenselijk omdat alom wordt
onderkend dat de verzorgingsstaat sociaal-culturele problemen heeft geschapen, vooral
vanwege de afhankelijkheid die in en door de arrangementen van de verzorgingsstaat wordt
veroorzaakt. Deze afhankelijkheid leidt te vaak tot aantasting van de autonomie, de
zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Waar ooit emancipatie een
belangrijk oogmerk van verzorgingsarrangementen was, is door de omvangrijke verstatelijking
van die arrangementen sprake van een dilemma: met de beste bedoelingen is de staat
paternalistisch om op deze wijze de emancipatie van burgers te bevorderen.
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De overheid

heeft deze problemen van de verzorgingsstaat inmiddels onderkend. Met de invoering van de
Wmo wil zij de deprivatiserende werking van de verzorgingsstaat verminderen.

De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Volgens de beleidsmakers moet de Wmo ertoe bijdragen dat álle burgers kunnen deelnemen
aan de samenleving. Bovendien moet de wet er voor zorgdragen dat mensen minder
afhankelijk worden van dure hulp of specialistische zorg. Zelfredzaamheid, onderlinge
hulprelaties en actief burgerschap moeten daarom worden gestimuleerd. Daartoe zijn
verschillende instrumenten beschikbaar, zoals het verstrekken van huishoudelijke hulp aan
mensen met een beperking.
De gemeenten voeren de Wmo uit, en zij moeten presteren op maar liefst negen
presentatievelden, die zich uitstrekken van het bevorderen van leefbaarheid en het
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ondersteunen van vrijwilligers, tot het bieden van maatschappelijke opvang en ambulante
verslavingszorg. De gemeentelijke dienstverlening moet deze prestatievelden integreren en
niet als afzonderlijke werkgebieden beschouwen. Gemeenten hebben echter wel veel
beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan
verschillen.
De praktijk is echter weerbarstig. In aanvang is bij de gemeenten veel aandacht besteed aan
de verstrekking van huishoudelijke hulp aan mensen die daarvoor, conform de Wmo, in
aanmerking kwamen. De aanbestedingen die de gemeenten hebben georganiseerd zijn voor
nogal wat thuiszorginstellingen evenwel uitgelopen op een drama. Eerst kwamen
thuiszorginstellingen in de problemen die bij de gunning buiten de boot vielen, en daarna
kwamen er faillissementen van bedrijven die tegen te lage prijzen de opdracht hadden
verworven. Inmiddels wordt naarstig gezocht naar nieuwe procedures om de aanbesteding
van huishoudelijke hulp beter te organiseren.

Omdat sociale participatie het doel van de wet is, ligt het voor de hand om voor de doelgroep
netwerken te creëren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het meest succesvolle
instrument dat op dit terrein beschikbaar is: het internet. De bouw van een interactief systeem
met vraag en aanbod van huishoudelijke hulp is een relatief eenvoudige opgave. Ook is het
geen grote opgave om met een dergelijk systeem reeds bestaande netwerken te versterken.
Het systeem kan naast huishoudelijke hulp ook toegang bieden tot andere diensten van de
overheid en openstaan voor onderlinge communicatie en dienstverlening binnen de eigen
netwerken van betrokkenen. Als dat wordt geëffectueerd, wordt er tevens gescoord op andere
Wmo-aandachtsgebieden.

In de experimentele fase kan ook worden nagegaan of werkzoekende cliënten van sociale
diensten en andere sociale, integratiebevorderende instanties kunnen worden aangezet tot
het verrichten van onbetaalde activiteiten in dit netwerk, om zich op deze wijze een betere
uitgangspositie te verwerven op de arbeidsmarkt. Door de grote mate van zelforganisatie, die
inherent is aan het systeem, kunnen bijstandtrekkers en andere uitkeringsgerechtigden op
deze wijze zelf hun reïntegratiepad inhoud geven.

Het ministerie van VWS hoopt dat de cliëntondersteuners van de gemeente, zorgaanbieders
in de Wmo, zorgaanbieders in de AWBZ, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties in
één structuur gaan samenwerken om te komen tot integrale cliëntondersteuning.
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Hierbij valt

op dat het ministerie in deze opsomming de vele mantelzorgers en private hulpverleners niet
noemt. Zelforganisatie mogelijk maken en terughoudend zijn in paternalistische sturing
vormen echter niet de sterkste kanten van de overheid. Onze democratie zou een willoze
institutie moeten zijn die drijft op zelforganisatie.
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Maar ondanks de onvermijdelijkheid van

deze ontwikkeling is de wereld in dit deel van de sociale zekerheid nog steeds niet
opengebroken.

Economische participatie

Een ander voorbeeld van zelforganisatie die nog niet van de grond is gekomen, betreft het
versterken van het netwerk van nieuwe Nederlanders met het oog op integratie in de
Nederlandse samenleving. Het huidige beleid is eenzijdig, hetgeen ook blijkt uit de
Integratienota van de PvdA, die in 2009 veel stof deed opwaaien. Partijvoorzitter Lilianne
Ploumen was er eens goed voor gaan zitten. Haar boodschap: nieuwkomers en hun
kinderen en kleinkinderen moeten zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandse
samenleving. Het integratiebeleid moet volgens de PvdA worden ontwikkeld op 3 punten: het
handhaven van de regels, onze waarden actief verdedigen tegenover andersdenkenden
(confronteren) en het tolereren van zaken die geen inbreuk doen op andermans vrijheid,
zoals het dragen van hoofddoekjes. Dick Pels spreekt in NRC-Handelsblad van 2 januari
2009 van ‘nostalgisch nationalisme’ van de PvdA.
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Er is ook een andere benadering van het integratievraagstuk denkbaar. Door de opkomst
van nieuwe communicatiemiddelen is het onderhouden van intensieve contacten met famillie
en vrienden in het thuisland voor de nieuwe Nederlanders zeer goedkoop, en via Skype zelfs
gratis geworden. De toch al nauwe banden, die er overal in de wereld bestaan tussen
minderheden en hun roots elders, worden hierdoor versterkt. Daarbij moet worden
onderkend dat culturele minderheden eigen gewoonten meebrengen. Marokkanen, Turken
en Surinamers eten in de ogen van autochtone Nederlanders speciale gerechten en zijn
gehecht aan hun godsdienst en culturele gebruiken. De komst van deze producten en
gebruiken in onze samenleving leidt er toe dat beide culturen veranderen. Hoewel migranten
vaak in wijken wonen waar ook veel andere migranten een plaats hebben gevonden en
derhalve niet volledig integreren, nemen ze wel bepaalde elementen over van de
Nederlandse levensstijl. Autochtone Nederlanders op hun beurt kopen bij de Turkse bakker
of slager. De Amerikaanse hoogleraar van Indiase afkomst Homi K. Bhabha ziet in de grote
steden zogenaamde third spaces ontstaan, plekken waar migranten een eigen ruimte
creëren tussen hun oude cultuur en de dominante cultuur van het nieuwe land waar zij nu
wonen.157 Er is evenwel niets nieuws onder de zon. In de 18e eeuw bouwde Jan Bouman de
Hollandse wijk in Postdam. En wanneer je in New York bent, kun je een bezoekje brengen
aan Little Italy, ten zuiden van Manhattan. In Vancouver (Canada) bevindt zich niet alleen
een van de grootste Chinatowns van het westelijk halfrond, maar de stad kent ook een
Greektown, een Japantown en een aantal kleine Koreatowns.

Het ontstaan van etnische wijken is uitermate wenselijk in een multiculturele samenleving.
Het profileren van de cultuur van de nieuwe Nederlanders in third spaces kan ook worden
gezien als een afgeleid doel. Inzet kan zijn het stimuleren van het zelforganiserend
vermogen van de immigranten. Het is niet moeilijk dit in te vullen. Neem de Haagse wijk
Transvaal, een van de veertig min of meer problematische Vogelaarwijken. Wat honderd jaar
geleden de woonplaats was van gegoede Nederlandse werknemers, is nu de bakermat van
met name Hindoestanen. De Haagse gemeente wil Transvaal nu als multicultureel
winkelgebied gaan profileren. Het kan een brandpunt voor de Surinaams-Hindoestaanse
cultuur worden.158 Er zijn al diverse Surinaamse eettentjes en Hindoestaanse kledingwinkels,
maar de meeste zijn nog niet van een kwaliteit die aantrekkelijk is voor een brede groep
bezoekers uit de regio. Daar wil de gemeente nu verandering in brengen. In de buurt van de
markt moet een multicultureel complex komen, met onder meer restaurants, een theater en
een megabioscoop voor Bollywoodfilms. Ook de markt zelf gaat op de schop159. De wijk
Hindoestaans zelfbestuur geven is evenwel nog een brug te ver.

In monoculturele wijken zouden iconen van de in de wijk aanwezige cultuur moeten
ontstaan. Een dergelijk icoon moet slechts aan één voorwaarde voldoen: toegankelijk en
aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders. Wie zich openstelt voor buitenstaanders kiest voor
klantvriendelijkheid en is trots op hetgeen hij of zij tot stand heeft gebracht. Economische
integratie gaat bijna altijd aan culturele integratie vooraf. Wie een beleid voorstaat dat is
gestoeld op handhaven, confronteren en tolereren (PvdA), moet dit koppelen aan een beleid
gericht op het ontstaan van krachtige third spaces in de grote steden. Nu ruim een derde van
de bevolking van de vier grote steden in ons land een eigen, niet-Nederlandse cultuur heeft,
moeten wij deze culturen verwelkomen en ze op de meest sprankelende wijze tonen aan
iedereen die in Nederland woont of ons land bezoekt. Dat de aanpassingsproblemen van de
opgroeiende (doorgaans tweede of derde) generatie nieuwe Nederlanders hierdoor naar
verwachting vaker in eigen huis worden opgelost, is mooi meegenomen. Uit veel onderzoek
is bekend dat de meeste mensen graag in gebalanceerde en raciaal geïntegreerde
gemeenschappen leven, maar niet in een omgeving waarin ze een kleine minderheid
vormen. Dit is geen racistische attitude; deze houding geldt voor alle bevolkingsgroepen,
want mensen leven graag tussen gelijken qua smaak, levensstijl en waarden. Wij zagen dat
symbiotische wetmatigheden ertoe leiden dat uit verbindingen tussen mensen clusters
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ontstaan. Zijn de verbindingen tussen verschillende etnische groepen beperkt, dan ontstaan
er slechts clusters binnen de eigen groep. Gust de Meyer formuleert het ongeveer zo: ‘In een
omgeving waar steeds minder (dan 30 procent, bijvoorbeeld) van de gelijke groep aanwezig
is (wat weer aanleiding geeft tot toenemende emigratie uit die buurt), veranderen buurten
stilaan in afgesloten enclaves. Dit heeft niets met racisme te maken: indien elk spoor van
racisme uitgeschakeld zou worden, zou er toch een natuurlijke tendens bestaan voor rassen
om zich af te scheiden, zoals olie en water.’160

Maar er is licht in de tunnel. Het gebied rond de Wagenstraat in Den Haag is een stap verder
in zijn ontwikkeling en wordt langzaam maar zeker een Chinatown, met heuse naambordjes
in het Mandarijn en met Chinees aandoende toegangspoorten, die in januari 2010 feestelijk
werden geopend.

Figuur 5.11. De toegangspoort van Chinatown in Den Haag
161

.

Achter deze voorbeelden gaat een belangrijke ontwikkeling schuil. In het vorige hoofdstuk
gaf ik aan dat een aantal prominente onderwerpen van de politieke agenda op een andere
dan de gangbare manier kunnen worden aangepakt. In deze paragraaf staat zelforganisatie
centraal en dat is een goed startpunt om aan deze nieuwe mogelijkheden een operationele
invulling te geven. In de relatie tussen bedrijf en bestuur betekent zelforganisatie dat
organisaties die een probleem ter hand willen nemen tot een zodanige opzet komen dat er
een werkbare relatie ontstaat met de bestuurders die zich voor het betreffende probleem
verantwoordelijk voelen. Met name waar het om nieuwe initiatieven gaat, is het noodzakelijk
dat deze organisaties die zich hiermee willen belasten ook het risicomanagement ter hand
nemen. Dit impliceert dat zij met de opdrachtgever tevoren afspreken welke risico's zijzelf
dragen en welke risico’s zij op het bestuur willen afwentelen. Het samenwerkingsverband dat
zich met de uitvoering belast, moet dan ook zodanig worden samengesteld dat het verband
ook risicodragende partijen omvat. Op deze wijze kunnen bestuurders zich richten op de
hoofdlijnen van de problematiek en zullen zij vernieuwingen gemakkelijker stimuleren, omdat
zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de risico's die zij vanuit hun positie niet kunnen
beoordelen, laat staan beheersen. Deze ontwikkeling, die ik met ‘zijwaartse integratie’ heb
aangeduid, wil benadrukken dat het vormen van consortia een belangrijk instrument is om in
een hectische wereld tot prestaties te kunnen komen.
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In het voorbeeld van de sociale participatie betekent het dat private uitvoerders van de Wmo
zullen moeten samenwerken met gemeentelijke instellingen om te komen tot een
geïntegreerd product voor de burger die op zoek is naar meer sociale zekerheid. In het
voorbeeld van de economische participatie gaat het om het vormen van consortia van
bedrijven die geleid worden door mensen met dezelfde etnische achtergrond. Door deze
samenwerkingsverbanden ontstaat er synergie tussen gelijksoortige bedrijven in bepaalde
delen van de stad. Deze voorbeelden laten zich gemakkelijk met andere aanvullen. Zo
kunnen ten behoeve van de uitvoering van gecompliceerde infrastructurele werken consortia
van bedrijven worden gevormd die de opdrachtgever behoeden voor onverwachte
budgetoverschrijdingen. Ervaringen bij de aanleg van tunnels op enkele plaatsen in ons land
laten zien dat zelforganisatie tot betere resultaten leidt dan het uitvoeren van bestekken die
niet door de aannemers zelf zijn opgesteld. Zijwaartse integratie is geen ander woord voor
uitbesteden maar betreft het stimuleren van zelforganisatie in de samenleving.

Veranderende techno-economische paradigma’s
In de loop van de industriële ontwikkeling hebben zich verschillende techno-economische
paradigmaveranderingen voorgedaan. De Industriële Revolutie aan het eind van de 18e

eeuw stond niet alleen in het teken van de komst van de stoommachine, maar was ook het
begin van het hoog-kapitalisme. De macht van de industriëlen vierde hoogtij. Het heeft een
tijd geduurd voordat de overheid meer macht kreeg. De behoefte aan infrastructuur en
andere voorzieningen liep parallel met het op de markt komen van nieuwe producten. Ook
de wereldhandel, die aan het eind van de 19e eeuw sterk toenam, vroeg om een sterkere
overheid.

Het succes van Ford was niet alleen te danken aan de ondernemerskwaliteiten van Henri
Ford, maar ook aan het veranderende technisch-economische paradigma van die tijd.
Carlota Perez, die veel onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van industriële
golfbewegingen, stelt vast dat in de begintijd van Ford goedkope benzine beschikbaar kwam.
Ook de elektriciteitsproductie kwam op gang, waardoor de massaproductie van auto's verder
kon worden ontwikkeld. Het ideaal van de gemengde economische orde heeft de gehele 20e

eeuw velen tot de verbeelding gesproken.

De veranderingen die het techno-economische paradigma momenteel doormaakt heeft te
maken met de sterk toegenomen informatie- en communicatiemogelijkheden die
zelforganisatie faciliteren. Het beschikbaar komen van veel nieuwe producten tegen soms
dalende prijzen valt samen met de groeiende groep mensen die een hoger ideaal nastreven
dan het verwerven van een inkomen om een minimum-bestaan mogelijk te maken. Het
gevolg is dat organisaties in toenemende mate naar flexibiliteit in plaats van continuïteit
zullen streven. Bedrijven moeten ook op andere terreinen hun beleid aanpassen. Veel
technologische ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen en met opkomende
economieën als China, India en Brazilië, wordt er momenteel overal ter wereld gewerkt aan
dezelfde fundamentele research & development. Voor individuele bedrijven is het vrijwel
ondoenlijk om nog te volgen wat interessant is voor hun bedrijf en wat kan worden
genegeerd. Ondernemingen zijn aangewezen op samenwerking, bijvoorbeeld in
kennisparken, die inmiddels op vele plaatsen zijn ontstaan. De onderneming is van
machtsfactor met geloof in eigen kracht veranderd in een netwerkregisseur met macht bij de
gratie van onafhankelijk functionerende zakenpartners.
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6.1. Futures Fit als innovatie van scenarioplanning

We leven in een wereld waarin zowel het bestuurlijke als het techno-economische paradigma
verandert. Dit maakt het verkennen van de strategische ruimte van organisaties tot een
uiterst relevante en boeiende aangelegenheid. Het gaat immers om het vinden van de eigen
plaats van waaruit renderende perspectiefvolle activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Strategische planvorming
Als er in korte tijd op zoveel gebieden structurele veranderingen plaatsvinden, dan kan een
instrument om deze veranderingen te monitoren en bij de strategievorming te assisteren,
goed van pas komen. Tot voor kort gold het model van Harvard-hoogleraar Michael Porter
(zie hieronder) voor velen nog als toonaangevend bij strategievorming, maar in dat model
gaat bijna alle aandacht uit naar de interne kracht van bedrijven, terwijl ondernemingen
tegenwoordig juist ervaren dat zij steeds afhankelijker worden van de nabijheid van andere
bedrijven en van de ontwikkeling van clusters van bedrijven, om zo op de wereldmarkt een
positie te verwerven en te behouden. Sowieso speelt netwerkvorming een steeds
belangrijker rol. Als velen samenwerken kunnen zij krachtige netwerken creëren die invloed
uitoefenen op de omgeving. Ook de consument verandert. Hij gaat steeds vaker meewerken
bij de productie van goederen en diensten. Al deze nieuwe ontwikkelingen kunnen worden
meegenomen in de strategievormingsmethodiek die in dit boek wordt geïntroduceerd:
Futures Fit, een methode voor strategische planvorming.

Om een langetermijnstrategie te ontwikkelen moeten de belangrijkste ontwikkelingen in het
strategisch veld in kaart worden gebracht. Het ‘krachtenveld’, de strategische ruimte, bestaat
daarbij uit de relevante trends uit de vier aandachtgebieden die ik in de hoofdstukken 2 tot en
met 5 behandelde: mensen in de netwerksamenleving, bestuur van bedrijven en publieke
domeinen, technologie en het bedrijf als metafoor van de wijze waarop de economie is
georganiseerd. Deze hoofdstukken kunnen voor toepassing van Futures Fit worden gebruikt
als checklist, om de voor de organisatie relevante trends op te sporen. Vervolgens moet de
interactie met andere hoofdthema’s in het strategisch veld worden gezocht. Het zullen met
name deze interacties (zie figuur 6.1) zijn die aan de basis liggen van nieuwe vergezichten.
Bekend is dat veel innovaties tot stand komen op het grensvlak van verschillende
ontwikkelingen, en wie daarop inspeelt creëert voor de eigen organisatie een aantrekkelijke
uitgangspositie.
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Figuur 6.1. De interacties tussen de determinanten van de strategische
ruimte, zoals die in hoofdstukken 2 t/m 5 aan de orde kwamen.

Futures Fit vergeleken met gangbare scenariomethoden
Veel van de momenteel toegepaste scenariomethoden hebben de volgende structuur162.

1. Bepaal het onderwerp van de scenarioplanning (focal issue).
2. Bepaal de drijvende krachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van informatie
over sociale ontwikkelingen, macro-economische trends en specifiek sectorale informatie
(bijvoorbeeld over concurrenten), politieke informatie en technologische onderwerpen.
3. Stel een overzicht op waarin de mate van onzekerheid en de mate van relevantie van
een aantal onderwerpen wordt aangegeven.
4. Stel de zogenoemde ‘strategische ruimte’ vast, waarin doorgaans twee drijvende
krachten worden gekozen waarvan het onzeker is hoe zij zich in de toekomst zullen
ontwikkelen.
5. Bepaal de scenarioplots door na te gaan wat de gevolgen zullen zijn als bepaalde
combinaties van deze drijvende krachten realiteit worden.
6. Onderzoek de scenarioplots op kansen voor nieuwe technologieën, markten of
problemen.
7. Stel de robuustheid van een nieuw idee vast door na te gaan hoe hard de
veronderstellingen zijn die aan het idee ten grondslag liggen. Ga ook na of een idee in
een ander scenario ook een rol speelt en analyseer ten slotte of het idee gevoelig is voor
ontwikkelingen die eerder als te verwaarlozen werden aangemerkt.

De in dit boek beschreven scenariomethode Futures Fit hanteert andere regels voor de
verschillende onderdelen van bovenstaande structuur.
- Futures Fit kiest geen drijvende krachten, omdat een dergelijke keuze doorgaans
vanuit bestaande paradigma’s wordt gemaakt. De deelnemers kiezen onderwerpen die
mogelijk van belang kunnen zijn.
- Er wordt niet gezocht naar de samenhang tussen deze onderwerpen. Daarmee wordt
zoveel mogelijk voorkomen dat de wereld van nu de kaders vormen van de strategische
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ruimte. Door uitsluitend ‘losse’ onderwerpen te benoemen worden de deelnemers aan het
planproces meegenomen in de nieuwe tijd en aangemoedigd om aandacht te besteden aan
ontwikkelingen waarvan nu reeds vermoed kan worden dat zij in de nieuwe tijd belangrijk
zullen zijn. Naar verbanden tussen deze ontwikkelingen wordt niet gezocht.
- Ook wordt niet gevraagd naar de mate van onzekerheid, omdat die onzekerheid pas
wordt beoordeeld op het moment waarop de betreffende factor in de ideevorming wordt
gecombineerd met andere factoren.
- Futures Fit kiest scenarioplots met behulp van de statistische analyse van de
gegevens die betrekking hebben op de mate van relevantie die de deelnemers aan de
diverse thema's hebben toegekend.
- Pas als het transitiepad aan de orde is, wordt rekening gehouden met de risico's die
kunnen worden voorzien. Daarbij speelt de mate waarin deze risico's in andere scenario’s
worden meegewogen, geen rol.

Futures Fit vergeleken met het model van Porter
Als er in korte tijd op zoveel gebieden structurele veranderingen plaatsvinden, dan kan een
instrument om deze veranderingen te monitoren en bij de strategievorming te assisteren,
goed van pas komen. Dat heeft ook Harvard hoogleraar Michael Porter ondervonden. Hij
schreef in 1990 het boek Competitive Advantage of Nations, dat zeer veel aandacht kreeg.
De daarin opgenomen Diamond-model is veelvuldig toegepast bij het maken van
economische analyses van landen en sectoren, maar ook individuele bedrijven gebruiken
Porter’s model.

Firm Strategy,
Structure and

Rivalry

Related and
Supporting
Industries

Demand
Conditions

Factor
Conditions

Figuur 6.2. Porter’s Diamond of National Advantage.

In zijn benadering hecht Porter veel belang aan de productiefactoren waarover een land, een
regio of een sector beschikt (Factor Conditions). Hij verstaat daaronder niet alleen de
grondstoffen die beschikbaar zijn, maar ook het klimaat, de ligging, en de beschikbaarheid
van geschoolde arbeid. Daarnaast rekent hij hiertoe de kwaliteit van de telecommunicatie-
infrastructuur en de kennisnetwerken van universiteiten. Bij de kwaliteit van de vraag kijkt hij
verder dan de omvang en de groei van de binnenlandse vraag (Demand Conditions). Hij stelt
vast dat in ontwikkelde landen de aanwezigheid van veeleisende binnenlandse vragers van
groot belang is, omdat die bedrijven tot kwaliteitsverbetering en vernieuwing dwingen.
Daarnaast geeft hij aandacht aan de mate van internationalisatie van de economie, omdat
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die de snelheid bepaalt waarmee binnenlandse ontwikkelingen naar buitenlandse markten
kunnen worden overgebracht.
In de tijd waarin Porter het boek schreef werden netwerken vooral gezien als middel om snel
toegang te krijgen tot nieuwe informatie en inzichten (Related and Supporting Industries).
Ook waren netwerken van belang omdat veranderingen hierin vaak leiden tot aanpassingen
in de waardeketen van producten, en de aanpassing van ondernemingen aan ontwikkelingen
in technologie, productie, distributie, marketing en dienstverlening. Tenslotte vroeg Porter
aandacht voor het institutionele en culturele kader waarbinnen ondernemingen opereren
(Firm Strategy, Structure and Rivalry). Hij benadrukte vooral de elementen ‘concurrentie’ en
‘samenwerking’. Daarbij gaat het om het aantal binnenlandse concurrenten, hun onderlinge
rivaliteit en de mate waarin zij met elkaar op deelterreinen constructief willen en kunnen
samenwerken. De vier door Porter beschreven determinanten van de concurrentiekracht
versterken elkaar. Porter stelde ook vast dat elk land over een specifieke combinatie van
deze determinanten beschikt, waardoor het ene land voor bepaalde activiteiten meer
geschikt is dan het andere. Vastgesteld kan worden dat in de benadering van Porter het
land, of in een ander geval de organisatie of onderneming, centraal staat. Vanuit deze positie
zoekt hij naar de beste condities waaronder landen, sectoren of bedrijven kunnen innoveren
en een marktpositie kunnen opbouwen. Een economie is sterker naarmate een land
prominenter aan deze condities voldoet.

Nu, twintig jaar later, doemt er een ander beeld op van de krachten die de concurrentiekracht
van een land, een regio of een sector bepalen. Ondernemingen ervaren dat zij steeds
afhankelijker zijn van de nabijheid van andere bedrijven en dat de ontwikkeling van clusters
van bedrijven noodzakelijk is om op de wereldmarkt een positie te kunnen verwerven en
behouden. Samenwerking wordt kortom steeds belangrijker. En daar waar Porter spreekt
van de kwaliteit van productiefactoren, moet in de huidige tijd vooral worden gedacht aan de
mate waarin machines over menselijke eigenschappen beschikken en in de samenleving
kunnen worden ingezet. Veel systemen en productiefactoren zijn op de internationale markt
beschikbaar en alleen het bezit daarvan levert tegenwoordig geen concurrentievoordeel
meer op. Wel maakt het een groot verschil of en in welke mate de producten aansluiten op
de individuele behoeften van de afnemers. Daarom worden producten steeds vaker ook in
nauwe samenwerking met de eindgebruiker ontwikkeld. We spreken dan van
‘gepersonaliseerde technologie’ als lonkend perspectief voor bedrijven en regio's.

Daarnaast zien wij dat netwerkvorming een steeds belangrijker rol speelt. Als velen
samenwerken, kunnen zij krachtige netwerken creëren die invloed uitoefenen op de
omgeving. Mensen worden hierdoor gemotiveerd en ook dat stimuleert om bij te dragen aan
het welzijn en de welvaart in de samenleving. Overheidsbestuurders worden geacht hun
prioriteiten te bepalen op basis van de voorkeuren van degenen die zij vertegenwoordigen.
In een leefbare maatschappij is er een symbiose tussen politiek verantwoordelijken en
burgers. In een activerende omgeving is politieke macht bovenal symbiotische macht. Alsof
het allemaal nog niet genoeg is, verandert ook de consument, de eindgebruiker. Hij is niet
langer degene die uitsluitend werkt om over de financiële middelen te beschikken waarmee
hij in zijn behoeften kan voorzien. De consument gaat steeds vaker meewerken bij de
productie van goederen en diensten. Als in aanmerking wordt genomen dat de economie
steeds immateriëler wordt en dat met name in dit deel van de economie de toekomst van de
ontwikkelde landen ligt, dan is met de opkomst van zelfproductie een belangrijke
paradigmaverandering onvermijdelijk.

Al deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de Futures Fit-methode, tenminste
als deze methode goed wordt toegepast.
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Futures Fit als narratief proces: op zoek naar rode sokken

Omgaan met Futures Fit is een uitdaging op zich. BLOEI, een bedrijf dat in creative
conceptontwikkeling is gespecialiseerd en Futures Fit in zijn programma heeft opgenomen, ziet
conceptontwikkeling zo: ‘Ga er maar vanuit dat ieder denkbaar product of dienst al is bedacht, dan
kun je lekker doen wat je wilt, zonder je druk te maken. Innovatief willen zijn is jezelf dwarszitten.
Vernieuwen betekent jezelf afhankelijk opstellen van datgene wat er al is. En daar wil je dan weer van
afwijken. Met de berg bestaande producten en diensten in het achterhoofd probeer je een nieuw
gaatje te vinden. Maar dat is niet waar het om gaat: innovatie is geen doel op zich.
Niemand zit te wachten op iets nieuws, we wachten op iets goeds. Iets waar je buurman over gaat
praten. Iets waar mensen over zeggen: “Hé wat slim, dankjewel”. Of iets wat met zoveel aandacht en
liefde is gemaakt dat het gebruik ervan je blij maakt. We wachten op wat BLOEI “rode sokken” noemt.
Je hebt zulke rode sokken nodig in je assortiment. Niet alleen om meer grijze te verkopen, maar ook
om je merk een identiteit te geven en merkbeloftes waar te maken, om vervolgens waarde te creëren
die niet te evenaren is. Waarde voor de mensen waarvoor je het maakt, maar ook voor de mensen in
je bedrijf. Het bouwt mee aan de cultuur en maakt mensen trots. De Grolschenaren zijn trots op hun
beugelfles. Innovatie vergt lef en goede casting van de mensen per fase. En ga er dan gewoon vanuit
dat alle producten en diensten al een keer gemaakt zijn, dan valt die last van je schouders en kunnen
we lekker aan de slag. Niet voor het nieuwe, maar voor het beste. Voor je het weet, ontwikkel je dan
zo maar iets authentieks.’

Laten we wel zijn: iedereen maakt dezelfde analyses, bezoekt dezelfde congressen en
ontvangt dezelfde trendnieuwsbrieven, en iedereen heeft zijn stokpaardjes. Ondertussen is de
klant grilliger dan ooit en laat hij zich niet meer vangen. In de waan van de dag kijken we
bovendien vaak niet verder dan één kalenderjaar. Het is behoorlijk moeilijk om authentiek en
relevant te zijn in de competitieve wereld van vandaag. Ons advies is om altijd vanuit
creativiteit te starten, omdat wij geloven dat creativiteit het verschil maakt. Ook hier breekt de
wereld open: nodig creatieve talenten van buitenaf uit om mee te denken en doen. Koppel
vervolgens die creativiteit aan een slimme strategie en aan het DNA van het merk of bedrijf.
Met Futures Fit kunnen we blinde vlekken binnen een bedrijf laten zien. We genereren ideeën
die net even wat verder gaan en uitdagend zijn, niet gehinderd door ‘kan-niets’ of ‘ja-maars’.
Zo ontstaan innovatieve marketingconcepten, voorzien van concrete producten en/of diensten,
met een kloppend businessmodel. Bij implementatie is net zo veel creativiteit als daadkracht
nodig. Zo wordt innovatie een mooie optelsom van slimme strategie, creativiteit, organisatie en
implementatie.

Innovatie is heel concreet. Het is niet puur technologisch en heeft niet uitsluitend te maken
met nieuwe producten of R&D. Innovatie is een zoektocht naar ‘rode sokken’, naar
icoonproducten waarop een onderneming kan bouwen. Producten zijn in dit verband ook
diensten, formats of omgevingen. Het gaat minder uit van de inzichten of behoeften van de
consument, maar is in staat deze te creëren. Het is een product met een eigen mening. Een
icoonproduct ontstaat vanuit de identiteit van het merk en neemt de leiding in de dialoog met
de afnemer.

Een dergelijk project vraagt om een andere mentaliteit en aanpak. Risico’s nemen, slim
nadenken, lange adem, ondernemerschap en niet afgaan op alleen de resultaten van
marktonderzoek. De Futures Fit-methodiek is voor ons een effectief instrument om creativiteit
te laten landen in organisaties en rode sokken te maken. En daar maken we klanten (zowel
consumenten als onze opdrachtgevers) en onszelf heel blij mee. BLOEI is een creatief
innovatiebedrijf en werkt onder andere voor Rabobank, FrieslandCampina, Menzis, Unilever,
Flinndal, SaraLee en Verkade. Meer info? Www.bloei.nu.
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6.2. Casus: Futures Fit in de energiemarkt

Ter illustratie van Futures Fit worden hieronder enkele resultaten getoond van een
toepassing van deze methode. Aan deze toepassing hebben de 13 studenten meegewerkt
die in mei 2010 de leergang Energy Mini MBA van Nyenrode Business Universiteit volgden.
Deze mensen zijn allen werkzaam in de energiesector. De centrale vraag was: wat is de
belangrijkste ontwikkelingsrichting van de wijze waarop energie wordt geproduceerd,
gedistribueerd en verbruikt?

Ter inleiding zijn enkele min of meer los van elkaar staande ontwikkelingen gepresenteerd,
die als opmaat dienden voor de discussie tussen de deelnemers over de toekomst van de
energiemarkt. Deze presentatie sloot aan bij de ontwikkelingen van de energiemarkt die in
paragraaf 4.2. zijn beschreven. In de discussie die hierop volgde, hebben de deelnemers 7
onderwerpen toegevoegd aan de 24 die vanuit de spelleiding waren aangereikt. Daarmee
hebben zij de strategische ruimte van de energiemarkt vastgesteld.

Vervolgens hebben zij deze onderwerpen gerangschikt op de wijze die in hoofdstuk 1.2. is
aangegeven. Uit de statistische analyse die op basis hiervan is gemaakt, kon worden
opgemaakt dat er zeer verschillend is geoordeeld over de relevantie van de betreffende
onderwerpen. Er zijn duidelijk 2 visies op de toekomst van de energiemarkt te
onderscheiden.

Ik geef eerst een samenvatting van de presentatie en van de onderwerpen, zoals die op de
kaarten van de Futures Fit-methode zijn vermeld. In de tabellen zijn deze onderwerpen
weggegeven. De cijfers -3 tot en met 3 die hierin zijn opgenomen geven de mate van de
relevantie aan die de deelnemers in de respectievelijke visies aan de onderwerpen hebben
toegekend: -3 = niet relevant, 3 = uiterst relevant.
De scores die het meest kenmerkend zijn voor een bepaalde visie zijn vetgedrukt.
‘Kenmerkend’ betekent hier dat de score uitgesproken is (heel hoog of heel laag) en/of sterk
afwijkt van de score op de onderwerpen in de andere visies.

De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Mensen waren
de volgende.
 Het grote publiek is inmiddels vertrouwd geraakt met de ernst van het energievraagstuk.

De doemscenario's van de Club van Rome hebben de mensen wakkergeschud,
wereldwijd hebben milieuorganisaties zich sterk gemaakt voor het behoud van de aarde
en de oud-vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore mocht voor zijn inspanningen
op dit gebied in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. De boodschap is
overduidelijk: het grote energieverbruik in de wereld is schadelijk voor het milieu. De
opwarming van de aarde en de verwachte stijging van de zeespiegel doen vrezen voor
de flora en fauna op aarde. In het vooruitzicht van de grote stijging van het
energieverbruik in de opkomende economieën staat de beheersing van de energiemarkt
hoog op de maatschappelijke agenda. Uitputting van olievoorraden en de overdadige
uitstoot van broeikasgassen houden de gemoederen bezig.

 In de zoektocht naar een oplossing herinneren velen zich het succes van de mondiale
acties tegen zure regen, waardoor bossen werden aangetast. Ook op andere punten zijn
grote successen geboekt en zijn water en lucht op veel plaatsen schoner dan dertig jaar
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geleden. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat mensen met belangstelling voor
energie en milieu deel uitmaken van verschillende netwerken. Er zijn groepen die zich
inzetten voor de komst van energiezuinige auto's, voor snelle introductie van de
elektrische auto, voor energiebesparing in de eigen woning en voor kleinschalige
energieproductie met behulp van biogasconvectoren, warmte- en koudeopslag en zon-
en windenergieproductie. Het cradle-to-cradle-principe heeft in korte tijd ingang
gevonden. Als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering, dan blijkt dat al deze
groepen samenwerken en een enorme kracht ontwikkelen.

 Steeds meer mensen werken mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
energiebesparing (peer research), zij bestoken de politiek met hun opvattingen (peer
governance) en gaan zelf energie produceren (peer production). Deze ontwikkeling
noemen we dan ook de ‘democratisering van energie’. Als gevolg hiervan kunnen de
aanbieders van geavanceerde apparatuur op dit gebied (smart meters, smart grids) op
een hartelijke ontvangst rekenen.

Onderwerpen categorie: Mensen Visie
1

Visie
2

1. Mensen maken zich zorgen over de stijging van de zeespiegel en
de verandering van het klimaat.

1 2

2. Het leefklimaat in woningen en kantoren is veel aangenamer met
systemen van warmte- en koudeopslag en andere toepassing van
duurzame energie.

-2 2

3. In een duurzame stad is elektrisch vervoer de enige optie. -2 3
4. Het produceren van eigen stroom, onder andere voor het opladen

van de accu van mijn auto, is een groot ideaal.
0 1

5. Cradle-to-cradle op lokaal niveau is het beste uitgangspunt voor
duurzaam energiebeleid.

2 0

6. Steeds meer stadsbewoners zijn bereid om te investeren in
duurzame energievoorzieningen, ook als de opgewekte elektriciteit
duurder is dan de stroom van de energiemaatschappij.

0 0

Tabel 6.1.: Overzicht van de onderwerpen die de strategische ruimte van de energiemarkt
vormen met betrekking tot de categorie Mensen en hun betekenis voor de visies

die zijn vastgesteld.

De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Bestuur waren
de volgende.
 De overheid is een sterke pleitbezorger van duurzame energie. Iedere politieke partij

schrijft erover in het verkiezingsprogramma. Er zijn subsidieregelingen,
aanmoedigingsprijzen en convenanten met het bedrijfsleven. Ook research wordt
bevorderd. Zo steunt de overheid de plannen voor de oprichting van een Clean Tech
Valley tussen Delft en Rotterdam, dat volgens de thans beschikbare informatie
voornamelijk een verzameling van kennis- en onderzoeksinstituten moet worden.
Daarmee stimuleert de overheid technology push terwijl in feite technology pull gewenst
is. In de Verenigde Staten heeft de regering Obama het beter begrepen en met het New
Energy for America-programma voor een on-Amerikaanse aanpak gekozen. Daarmee
wordt ook de Amerikaanse economie gestimuleerd. Maar de Verenigende Staten zal
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desondanks niet kunnen voorkomen dat de Chinezen op dit terrein de leiding zullen
nemen. De meest kansrijke aanpak is de ontwikkeling van cleantech-clusters waarvan op
dit moment enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden beschikbaar zijn. Het
Finnish cleantech-cluster bijvoorbeeld, omvat 250 bedrijven en daarmee 60 procent van
de cleantech-sector van Finland en 80 procent van het onderzoek op dit terrein dat in
Finland wordt uitgevoerd. Ook Eco World Styria in Graz (Oostenrijk) mag niet onvermeld
blijven. In dit gebied bevinden zich meer dan 150 cleantech-bedrijven met een
gezamenlijke omzet van meer dan 2,7 miljard euro. Wereldleider is Cleantech San Diego,
Californië, waar 650 bedrijven zijn gevestigd. Ook het Cleantech Center in Syracuse,
New York is toonaangevend, waarbij zowel de regionale funding van New York State als
de relatie met de universiteiten tot de verbeelding spreken.

 Het gevolg van de technology-push-aanpak is dat de overheid het duurzame
energieparadigma niet doorleeft en haar beleid op dit terrein derhalve verbrokkeld is. Dit
verklaart onder meer het Valley of Death-fenomeen waarbij bedrijven met kansrijke
projecten niet in staat zijn om na een succesvolle start de opschaling van de activiteiten
te financieren. Ook de langzame start van de cleantech-revolutie in ons deel van de
wereld wordt mede veroorzaakt door de heersende cultuur waarin overheid en de andere
instituties gewend zijn aan het collectieve besluitvormingsproces. Overigens is het
opvallend dat de regio San Diego, die wordt gezien als leidend op het gebied van
cleantech-ontwikkeling, ook in vergelijking met andere gebieden in de Verenigde Staten
het grootste aantal zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Op eenzelfde manier kan worden
vastgesteld dat het bevorderen van de aanleg van smart grids een vergelijkbare
betekenis kan hebben voor de bouw van een economie op dit terrein. De overheid kan
alleen al met het zorgen voor de juiste regelgeving een stimulerende rol van grote
betekenis spelen.

 In de cleantech-clusters is opmerkelijk hoe zeer grote en kleine bedrijven samenwerken
en daarmee voeding geven aan de betekenis die gehecht moet worden aan de long tail-
structuur van het cluster. De long tail, zoals Anderson deze onder de aandacht van het
grotere publiek heeft gebracht, laat zien hoe zeer grote en kleine bedrijven elkaar kunnen
versterken, en tevens in welke verhouding grote en kleine bedrijven in het cluster
aanwezig moeten zijn om tot een sterke inherente structuur te kunnen komen.

Onderwerpen categorie: Bestuur Visie
1

Visie
2

7. Nederland heeft veel theoretische kennis waar het gaat om
duurzame energie.

1 -3

8. Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die
inspelen op het verbruik van aardgas in de energievoorziening.

-2 -1

9. De overheid moet duurzame energie-ontwikkeling meer
subsidiëren.

-1 -1

10. De overheid moet de oprichting van een economisch gericht
cleantech-cluster stimuleren dat tot de wereldtop-10 kan behoren.

0 -2

11. (Regionale) overheden moeten zich sterk maken voor de aanleg
van smart grids ten behoeve van energieproducerende bedrijven en
consumenten.

2 -3

12. De overheid moet in de westerse wereld voorop lopen met het
aanpassen van de fysieke infrastructuur aan autonoom rijdende
elektrische auto's.

0 -2

Tabel 6.2.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Bestuur en hun betekenis
voor de visies die zijn vastgesteld.
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De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Technologie
waren de volgende.
 Als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft de wet van Moore, die de ontwikkeling van

de prestaties van de computerchip beschrijft, ook geldigheid in de duurzame
energiemarkt. Als dit het geval is, dan is energie op niet al te lange termijn niet langer
een schaars product, maar tegen lage prijzen overvloedig aanwezig. De analogie is dat
communicatie als gevolg van de zich ontwikkelende informatietechnologie uiterst
goedkoop is geworden en telecombedrijven hun geld voornamelijk met het verkopen van
additionele diensten verdienen. Deze toekomst ligt ook voor de energiemarkt in het
verschiet en zal de komende tijd meer aandacht krijgen, niet in de laatste plaats omdat
de gevolgen voor de nu nog kapitaalintensieve bedrijfstak enorm zijn.

 De productie van energie uit zonlicht verdubbelt al enkele decennia iedere twee jaar.
Inmiddels komen er steeds meer producenten van zonnecellen bij. Zo schakelen ook
sommige chipproducenten over op het maken van zonnecellen, waarvoor deels dezelfde
vaardigheden en apparatuur kan worden gebruikt. Op het gebied van osmose-energie
beschikt Nederland over unieke kennis, waarbij is aangetoond dat deze energie, die
wordt gewonnen uit de overgang van zoet en zout water, niet meer kost dan de energie
die met behulp van windmolens wordt opgewekt.

 Als gevolg van de innovaties in de energieopwekking zal ook in de bouw worden gezocht
naar nieuwe producten en nieuwe productieprocessen. Verwacht mag worden dat
fossiele energieproducenten de markt van de kunststofproducten zullen verkennen voor
het geval de energiemarkt het patroon van de ontwikkelingen op de communicatiemarkt
volgt. Bouwen in kunststof maakt het mogelijk om robots in te zetten bij het
productieproces en betrekt de toekomstige gebruiker van de woning of het bedrijfspand
direct bij het ontwerpproces.

Onderwerpen categorie: Technologie Visie
1

Visie
2

13. De actualiteit van de Wet van Moore hangt als een schaduw boven
de energiemarkt.

2 -1

14. Zonne-energie is de sterkste troef in het terugdringen van het
broeikaseffect.

1 -3

15. Osmose-energie is een Nederlands speerpunt. -2 -2
16. Een tweede kerncentrale Borssele is voor Nederland aantrekkelijk. -1 3
17. CO2 opslag is onvermijdelijk in Nederland. -3 1
18. De ontwikkeling van toepassing van kunststof in de bouw is voor

ons land een aantrekkelijke optie om op dit terrein de
koploperspositie in te nemen.

-1 0

Tabel 6.3.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Technologie en hun
betekenis voor de visies die zijn vastgesteld.
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De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Bedrijf waren de
volgende.
 Grote bedrijven in de energiemarkt coördineren hun verdediging tegen de opkomende

politieke druk om mee te werken aan de verandering van de energiemix. Bedrijven als
Shell, Exxon en het Amerikaanse Energy Information Agency (EIA) hebben nagenoeg
gelijkluidende scenario's voor 2030 gepubliceerd, waarin zij onder meer aangeven dat zij
zich maximaal zullen inspannen om de uitstoot van CO2 te beperken. Ze blijven daarbij
binnen het bestaande kader van de activiteiten die zij uitvoeren. Deze scenario's spreken
niet tot de verbeelding van het publiek, omdat een sterke toename van het gebruik van
kolen inherent aan hun benadering is, alsmede toepassing van grootschalige opslag van
CO2 die volgens de media niet zonder risico is.

 De opkomende economieën van de wereld kijken anders tegen deze ontwikkeling aan.
Deze economieën zetten in op alle energievormen die zich aandienen. De Chinezen
bouwen naast kerncentrales en kolenenergiecentrales ook fabrieken voor de opwekking
van zonne-energie. Bovendien worden bedrijven in landen als India, China en Brazilië
uitgedaagd om de leefbaarheid van de snelgroeiende nieuwe steden te verbeteren.
China heeft daarbij de beschikking over enorme valutareserves, waarmee zij westerse
ingenieursbedrijven de kans biedt om hun kennis in dit land te gelde te maken. China is
ook leidend op het gebied van batterijen. Het land maakt er geen geheim van dat hier de
komende tijd de technische standaarden van de cleantech-technologie worden bepaald.
Daarmee dicteren ze op belangrijke terreinen ook het tempo van de ontwikkeling, en
vergroten ze onbewust de zogenoemde Valley of Death for Cleantech Ventures.
Inmiddels trekt de markt van risicokapitaal voor cleantech weer aan, maar met name in
het recessiejaar 2009 was er weinig nieuw vermogen voor deze ventures beschikbaar.

 De komende jaren mag worden verwacht dat er een intensieve strijd wordt gevoerd om
de macht in de energiesector. De macht, die in de vorige eeuw in handen was van de
olieproducenten, wordt verlegd naar bedrijven die dichter bij de energieverbruikende
consument staat. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatiemarkt wijzen hier
de weg. Het zijn de leveranciers van meet- en regelapparatuur, van installaties,
netwerken en wellicht nog andere dienstverleners die het initiatief nemen. Zelfs een
bedrijf als Google heeft zich op de energiemarkt gemeld en de introductie van de
powermeter aangekondigd, waarmee consumenten via het beeldscherm van hun pc
invloed kunnen uitoefenen op de gebruik van energie in hun woon- en werkomgeving.
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Onderwerpen categorie: Bedrijf Visie
1

Visie
2

19. Oliemaatschappijen concentreren zich in feite vooral op de
productie van fossiele brandstoffen.

0 2

20. Zonnecelproducenten en windenergiebedrijven in Europa hebben
grote moeite om de concurrentie vanuit China het hoofd te bieden.

-1 0

21. Het zijn vooral de installatiebedrijven die de markt van
energiebesparing zien (SUEZ et cetera).

-3 0

22. De energieproducerende onderneming en consument worden
steeds machtiger.

3 1

23. Energiemaatschappijen hebben te veel belang bij fossiele energie
om een leidende rol te spelen in de exploitatie van lokale
energienetwerken.

1 1

24. Nederland onderschat de betekenis van de energiesector voor de
creatie van grote aantallen green jobs.

0 -1

Tabel 6.4.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Bedrijf en hun betekenis
voor de visies die zijn vastgesteld.

De deelnemers voegden er zelf de volgende onderwerpen aan toe.

Additionele onderwerpen Visie
1

Visie
2

25. Consumenten gaan zelf energie produceren. 2 0
26. Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van

de energieschaarste.
1 3

27. Energie besparen is een strategische doelstelling. 3 -1
28. De technologische ontwikkeling van opslag van energie in batterijen

moet worden gestimuleerd.
0 0

29. Fundamenteel onderzoek naar de toepassing van helium 3 van de
maan voor de energieopwekking op aarde is wenselijk.

-3 -2

30. Er ontstaan steeds meer energie-communities. 3 2
31. Nieuwe kernfusie (ITER) is interessant. -1 1

Tabel 6.5.: Overzicht van de additionele onderwerpen en hun betekenis voor de visies die zijn
vastgesteld.

Opvallend is dat er geen correlatie tussen de visies blijkt te zijn. Beide visie lijken dan ook
niet verenigbaar.

Visie 1 2
1 1.0000 -0.0587
2 -0.0587 1.0000

Tabel 6.6. De correlatie tussen de beide visies
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We geven hieronder een toelichting op beide visies.

Visie 1: Focus op innovaties in duurzame energie

In onderstaande tabel zijn de onderwerpen gerangschikt naar de mate waarin zij betekenis
hebben voor de betreffende visie. In dit geval blijkt dat de deelnemers veel waarde hechten
aan de mogelijkheden die zich aandienen op het gebied van duurzame energie. Lokale
opwekking en de aanleg van smart grids zijn als zeer relevant aangemerkt, waarbij ook veel
betekenis wordt gehecht aan de snelheid waarmee deze ontwikkelingen zich voltrekken (Wet
van Moore). De aandacht voor duurzame energieproductie wordt versterkt door de ernst van
de geopolitieke energieproblemen, en er wordt waarde gehecht aan het feit dat Nederland op
dit terrein over de nodige kennis beschikt.

Onderwerpen Visie
1

22. De energieproducerende onderneming en consument worden
steeds machtiger.

3

27. Energie besparen is een strategische doelstelling. 3
30. Er ontstaan steeds meer energie-communities. 3
13. De actualiteit van de Wet van Moore hangt als een schaduw boven

de energiemarkt.
2

11. (Regionale) overheden moeten zich sterk maken voor de aanleg
van smart grids ten behoeve van energieproducerende bedrijven en
consumenten.

2

25. Consumenten gaan zelf energie produceren. 2
5. Cradle-to-cradle op lokaal niveau is het beste uitgangspunt voor

duurzaam energiebeleid.
2

26. Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van
de energieschaarste.

1

7. Nederland heeft veel theoretische kennis waar het gaat om
duurzame energie.

1

Tabel 6.7. De karakteristieke onderwerpen van visie 1

Visie 2: Focus op energieschaarste als probleem

In deze visie zetten de deelnemers sterk in op kernenergie en op elektrificering van de
mobiliteit. Er is veel aandacht voor de ernst van het probleem, waarbij de oplossing van het
energievraagstuk niet in de eerste plaats van de oliemaatschappijen wordt verwacht.
Daarnaast wordt geconstateerd dat in deze visie weinig aandacht is voor de technologische
mogelijkheden die onder de naam cleantech vallen. Aandacht voor zonne-energie is vrijwel
afwezig. Wel wordt betekenis aan de energieproducerende eindgebruiker toegekend.
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Onderwerpen Visie
2

16. Een tweede kerncentrale Borssele is voor Nederland aantrekkelijk. 3
3. In een duurzame stad is elektrisch vervoer de enige optie. 3
26. Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van

de energieschaarste.
3

30. Er ontstaan steeds meer energie-communities. 2
19. Oliemaatschappijen concentreren zich in feite vooral op de

productie van fossiele brandstoffen.
2

2. Het leefklimaat in woningen en kantoren is veel aangenamer met
systemen van warmte- en koudeopslag en andere toepassing van
duurzame energie.

2

1. Mensen maken zich zorgen over de stijging van de zeespiegel en
de verandering van het klimaat.

2

22. De energieproducerende onderneming en consument worden
steeds machtiger.

1

23. Energiemaatschappijen hebben te veel belang bij fossiele energie
om een leidende rol te spelen in de exploitatie van lokale
energienetwerken.

1

Tabel 6.8. De karakteristieke onderwerpen van visie 2

Minstens zo belangrijk is dat is vastgesteld dat bepaalde onderwerpen niet relevant zijn om
bij uitwerking van een bepaalde visie te betrekken. Daarmee is er een efficiënt kader
ontstaan waarbinnen de beleidsvorming kan worden voortgezet.

Twee visies, twee onderscheiden groepen

Ook de correlatie tussen de visies en de deelnemers zijn onderzocht. De mate van correlatie
wordt uitgedrukt in de factorscore van de deelnemer. De waarde van deze score ligt tussen
de -1 en +1. Een hoge positieve score geeft aan dat de mening van de deelnemer in hoge
mate overeenkomt met de betreffende visie. Een sterk negatieve correlatie indiceert dat een
deelnemer het onderwerp belangrijk vindt, maar met betrekking tot de relevantie ervan een
tegenovergestelde mening heeft.
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Deelnemer Visie 1 Visie 2
1. 0.7160X -0.2315
2. 0.5774X -0.1494
3. 0.3295 0.4622X
4. 0.4833X 0.1840
5. 0.3505 0.4011
6. 0.1249 0.6956X
7. 0.5972X -0.3483
8. 0.6714X 0.1232
9. 0.7371X 0.0630
10. 0.7259X 0.0578
11. 0.4194 -0.4234X
12. 0.2144 -0.7061X
13. 0.5428X 0.2751

Tabel 6.9. De karakteristieke deelnemers (X) van visie 1 en 2

De significantie is in veel gevallen hoog. Waar het getal met een X is gemarkeerd, is sprake
van een statistisch significante score.

Bovenstaande tabel laat ook zien dat 8 van de 13 deelnemers nadrukkelijk kiezen voor visie
1. Daarnaast kiezen 4 deelnemers voor visie 2.

Op zoek naar gelijkgestemden

Onderstaande tabel laat zien in welke mate individuele deelnemers het met elkaar eens zijn,
danwel met elkaar van mening verschillen.

Een hoog getal geeft aan dat beide deelnemers een navenant gelijke mening hebben. Een
negatief getal impliceert dat de deelnemer een andere visie op de problematiek heeft dan
degene die op de andere as van de matrix is vermeld.

Deelnemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 100

2. 50 100

3. 29 1 100

4. 35 28 15 100

5. 7 6 0 6 100

6. -11 -12 25 11 41 100

7. 50 22 22 3 6 -15 100

8. 24 49 15 25 26 23 31 100

9. 43 40 17 23 29 3 39 39 100

10. 32 32 24 15 27 14 32 51 68 100

11. 33 4 -12 19 7 6 31 25 10 26 100

12. 19 6 -24 -1 0 -24 28 6 5 16 45 100

13. 35 9 29 51 24 9 24 23 30 22 15 -4 100

Tabel 6.10. Overzicht van de mate van eensgezindheid van de deelnemers
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Uit de statistische analyse mag worden geconcludeerd dat de deelnemers opteren voor visie
1 of visie 2. Beide visies zijn sterk afwijkend. De eerste is gericht op oplossingen vanuit het
perspectief van de snelle duurzame energie-ontwikkeling, de tweede kiest voor de bouw van
een tweede kerncentrale bij Borssele en zet in op elektriciteit om de energieproblemen op te
lossen.

Het spel kan worden vervolgd met het aan de orde stellen van de eerste visie. Belangrijke
innovaties in duurzame energie worden besproken en kansen en risico’s die hiermee zijn
verbonden worden in kaart gebracht. Op basis van de narratieve methode worden de
verschillende aspecten van het onderwerp vastgelegd, waarna de deelnemers hun visie op
de problematiek vastleggen in onderwerpen die zij op even zoveel kaarten noteren. Door
middel van kwartetten zoeken de deelnemers wederom naar kaarten die overeenkomen met
de kaarten die andere deelnemers hebben opgesteld. Op deze wijze ontstaat er inzicht in de
factoren die bij de verdere planvorming in aanmerking moeten worden genomen. Zij die in de
tweede visie zijn geïnteresseerd, doen hetzelfde voor dat onderwerp.
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6.3. Apocalyps

De symbiotische mens zoekt niet, maar vindt

Zoals een organisatie of bedrijf zijn fit met de toekomst kan vinden via de Futures Fit-
methode, probeert de symbiotische mens in de bovenste regionen van de Piramide van
Maslow via zelfontplooiing zijn individuele fit te ontdekken. Net zoals het een symbiotische
organisatie niet zozeer gaat om het vaststellen van commerciële en financiële doelen, gaat
het bij de symbiotische mens primair om het kiezen van de levensweg die uitdrukking geeft
aan zijn wens tot zelfontplooiing. Maar dit ideaalbeeld van Maslow zien we in de praktijk
maar zelden. Veel mensen zijn onzeker geworden door de vele veranderingen die zich
aandienen. De spanning loopt op omdat zekerheden zijn weggevallen. Het is dan ook niet
verrassend dat sommigen het einde der tijden zien naderen. Het apocalyptisch denken heeft
zijn intrede gedaan. Een korte analyse ter afsluiting van het boek.

De mens heeft de afgelopen 500 jaar al een enorme evolutie doorgemaakt, en die evolutie is
de laatste decennia nog eens radicaal versneld. Met Nicolaas Copernicus (1473-1543)
namen we afscheid van een wereld waarin de aarde en de mens het centrum van de wereld
waren. Dat de aarde om de zon draait, was een schok voor de 16e-eeuwse mens, en
veroorzaakte een ommekeer in het denken. We gingen beseffen dat we een integraal
onderdeel van het universum uitmaken. Daarmee veranderde de wereld in onze beleving.
De volgende grote revolutie in ons denken werd geformuleerd door René Descartes, de
Franse filosoof (1596-1650) die wereldnaam maakte met zijn uitdrukking ‘Ik denk, dus ik
ben’. Descartes deed een dringend beroep op de rede en niet op onze zintuigen, die ons
zijns inziens immers kunnen bedriegen. Hij stelde dat de menselijke waarneming zo
onbetrouwbaar is, dat aan de werkelijkheid zoals de mens die waarneemt altijd moet worden
getwijfeld. En wat betwijfeld kan worden moet volgens Descartes worden afgewezen. Maar
waaraan volgens hem niet getwijfeld kon worden, was het feit dát hij twijfelde. Descartes
concludeerde dan ook: ‘Niemand kan mij eraan kan doen twijfelen dat ik besta als ik denk.
Als ik twijfel, wik en weeg, kortom, als ik denk, kan ik niet aan mijn bestaan twijfelen.’ Deze
basisgedachte wordt doorgaans uitgedrukt in de zin: ‘Ik denk, dus ik ben,’ of, in het Latijn:
‘Cogito, ergo sum.’ Descartes heeft met zijn denken een revolutie veroorzaakt. Wetenschap
en techniek kregen de volle aandacht en de mens mocht erover heersen. Dit zogenaamde
‘Verlichtingsdenken’ ging gepaard met een groot vooruitgangsgeloof. Met de mens als
heerser over de natuur werd de werkelijkheid om ons heen plotseling beheersbaar. Dit was
een keerpunt in ons denken.

In de huidige, symbiotische tijd lijkt de mens zijn regisserende rol ogenschijnlijk weer kwijt te
zijn geraakt. De wereld is dermate complex geworden, dat het idee van een maakbare
wereld voor velen als een zeepbel uit elkaar is gespat. Zij denken dat we als mensheid
momenteel koersloos voortgestuwd worden door krachten die niemand kan beheersen. De
gedachte aan apocalyptische taferelen doemt dan al snel op. Ik zal daar in deze paragraaf
verder op ingaan.
Maar niet iedereen trekt dergelijke negatieve conclusies uit het huidige, symbiotische
tijdsbeeld. Zo behoort volgens Joël de Rosnay (1937- ) de toekomst aan menselijke
samenlevingen die een symbiose met hun natuurlijke artefacten aangaan. Hij voorziet de
integratie van het natuurlijke met het kunstmatige, van kunst en techniek en van culturen en
beschavingen. Onze systemen, machines en organismen staan garant voor een hectische
wereld, die mensen de mogelijkheid geeft om individueel hun steentje bij te dragen aan de
toekomst van deze wereld. De door De Rosnay gesignaleerde dominantie van deze

http://nl.wikipedia.org/wiki/Twijfel
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systemen roept herinneringen op aan Adam Smith, die in zijn tijd, waarin grote instituties niet
of nauwelijks de economie beheersten, de lof bezong van de onzichtbare hand die de markt
ordent. Zou de onzichtbare hand in de anarchie van de toekomst ook de kwaliteit van het
leven op aarde kunnen verbeteren? De voortekenen wijzen in elk geval in die richting. Als
onze instituties de Turing-test (zie paragraaf 4.1.) kunnen doorstaan, ontstaat er een virtuele
leefruimte die dicht bij ons staat en die als het ware ‘van ons’ is. Het is een wereld met
menselijke eigenschappen, op menselijk niveau. Het is ook een wereld die zichzelf
organiseert, waarin je jezelf kunt zijn en waar je actief deel uitmaakt van het maatschappelijk
systeem.

De symbiotische mens is niet uit op een bepaald einddoel, zoals macht of geld, maar richt
zich permanent op zijn zelfontplooiing. Het gaat hem om wat hij doet, niet om wat hij daar op
termijn mee bereikt. Je bent als symbiotisch mens bovendien niet meer alleen maar een
consument, een werknemer of een toeleverancier, niet alleen een schakel in een proces,
maar eerst en vooral ‘jezelf’: een zichzelf realiserend individu, onbeïnvloedbaar door
anderen, op het hoogste niveau van de Piramide van Maslow. Op deze plek zou een bordje
met de beroemde uitspraak van Pablo Picasso passen: ‘Je ne cherche pas, je trouve.’
Oftewel: ‘Ik zoek niet, ik vind’. En ik zou daaraan toe willen voegen: ‘Ik zoek niet, ik vind
mezelf’. Het gaat de symbiotische mens om de uitermate individuele weg die hij aflegt, niet
om de uiteindelijke bestemming.

Frustratie van het vooruitgangsgeloof

De zoektocht naar zelfontplooiing, zoals die plaatsvindt aan de top van de Maslow-Piramide,
is een levenshouding waarvan een magneetwerking uitgaat. Dit streven maakt van
organisaties creatieve centra en geeft een impuls aan de netwerken van cultuur, wetenschap
en beleving. Voor overheden zou hier het ultieme beleidsdoel moeten liggen, maar de
praktijk is dat er vooral wordt gedacht in termen van vastgestelde targets: aantallen
woningen, criminelen, schoolverlaters zonder diploma of op zondag geopende winkels.
Filosoof Mark Bovens vat de huidige tijdgeest op zijn manier samen: ‘De moderne mens
werd zelfontplooiing beloofd, maar wat resteert, nu hij van het juk van traditie, religie en
folklore is ontdaan, is vervreemding, een verpletterend gevoel van innerlijke leegte en de
bekrompen cultuur van het narcisme.’ En hij vervolgt: ‘In plaats van wereldburger is hij voor
zijn gevoel citizen nowhere geworden, losgeslagen van zijn historische wortels, overal en
nergens thuis. Hem werd vrijheid beloofd, maar zijn ketenen zijn slechts vervangen, niet
verbroken. Hem werd gelijkheid beloofd, maar wat overblijft zijn procedurele waarborgen en
een toegangskaartje voor de vrije markt. Hem werd broederschap beloofd, maar wat hij krijgt
is hoogstens compensatie: een onpersoonlijke, gebureaucratiseerde hulpverlening voor de
uitvallers. Solidariteit en gemeenschapszin hebben moeten plaatsmaken voor egoïsme,
cynisme en moreel verval. De moderne mens is in een hem onbekende wereld
terechtgekomen, waar andere wetten gelden.’ 163 Of, zoals de Spaanse socioloog Manuel
Castells (1947- ) het formuleert: ’De belofte van het informatietijdperk is de ontketening van
een ongeëvenaarde productiecapaciteit van ons denkvermogen. Ik denk, dus ik produceer’164

De onwennigheid met het nieuwe en de frustratie, veroorzaakt door het verlies van het oude,
maken de mens bang en onzeker. Sommige zoeken daarom zekerheid in de Apocalyps, het
einde der tijden dat aanstaande zou zijn. Velen stellen zich tegenwoordig de vraag of de
mensheid de 21ste eeuw zal overleven. In april 2000 publiceerde WIRED een beroemd
geworden artikel van Bill Joy, onder de titel Why the future doesn’t need us. Joy is niet de
eerste de beste. Hij is medeoprichter en CTO van Sun Microsystems en wijst op het ontstaan
van resistentie voor antibiotica, waardoor veel gevaarlijke bacteriën vrij spel krijgen. Verder
wijst Joy erop dat robots, GM-organismen en nanobots zichzelf hoogstwaarschijnlijk kunnen
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kopiëren, wat tot onbeheersbare situaties zal leiden. Het zijn zijns inziens in wezen
massavernietigingswapens. Destructieve toepassingen zijn gemakkelijker te realiseren dan
constructieve, en daarmee is het voor het eerst in de geschiedenis dat een biologische soort
door eigen toedoen risico loopt op zelfdestructie. Joy spreekt in dit verband van knowledge
enabled mass destruction. Ian Pearson sluit zich hierbij aan en acht de collectieve,
autonome kracht van de computerchip zodanig groot dat het menselijk leven rond 2085 tot
stilstand komt. In 2003 was het meest gelezen boek in de wereld van de futurologie de studie
van Martin Rees, getiteld Our final century. Hij concludeert erin dat de kans dat onze
beschaving het einde van de huidige eeuw haalt, niet groter is dan 50 procent. Kortom, de
technologie van de 21e eeuw kan, al dan niet per ongeluk, het leven ernstig bedreigen en er
een vroegtijdig einde aan maken. De grote belangstelling voor deze publicatie wijst op een
breed ervaren angst voor de toekomst.

En het is niet moeilijk om je het einde der tijden voor te stellen en je bijvoorbeeld mee te
laten slepen in de 2012-hype.

Het leven van de Maya's draaide rond hun opvatting van de tijd. Tijd vormde een zodanige
belangrijke factor dat Mayakinderen zelfs de naam kregen van de dag waarop ze geboren
werden. Het verloop van de tijd gaven zij aan in parallel lopende cycli. Eén van deze cycli
maakt deel uit van wat bekend staat als de ‘lange telling’. De laatste lange telling begon op 13
augustus van het jaar 3114 voor Christus en zal op 21 december 2012 eindigen. In de
mythologie van de Maya vertegenwoordigt iedere Lange Telling een tijdperk waarin de goden
proberen om pionnen en dienende schepsels te creëren. In het Eerste Tijdperk werd de Aarde
gemaakt, met daarop begroeiing en levende wezens. Helaas waren de vogels en dieren niet
in staat om eer aan de goden te bewijzen en dus werden ze vernietigd. In het Tweede en
Derde Tijdperk schiepen de Goden uit modder en hout de mens, maar zij slaagden ook niet in
het tevreden stellen van de goden, en ook zij werden vernietigd. We bevinden ons momenteel
in het Vierde en tevens Laatste Tijdperk, het tijdperk van de volledig functionele, moderne
mens. Als dat zo is, wat staat ons dan te wachten op 21 december 2012?

Een andere bron die verwijst naar 2012 is I Ching, het oude Chinese Boek der Veranderingen,
dat ook wel ‘het orakelboek’ wordt genoemd.

165
De I Ching komt voort uit de Chinese filosofie

die stelt dat in het universum twee tegengestelde energieën werkzaam zijn, een vrouwelijke
Yin-energie en een mannelijke Yang-energie. Volgens de Chinese wijsheid zijn alle
manifestaties in onze fysieke wereld het resultaat van deze Yin- en Yang-energieën. Het
universum dat uit eenheid is ontstaan, evalueert als gevolg van een steeds verder gaande
differentiatie van Yin- en Yang-energie. Deze gepolariseerde energieën scheppen een wereld
vol dualiteit, maar blijven eeuwig streven naar de eenheid waaruit ze ontstaan zijn. Vandaar
dat een teveel aan Yin-energie uiteindelijk gecompenseerd wordt door Yang-energie en
omgekeerd. In de I Ching vinden we deze wisselwerking tussen Yin- en Yang-energieën
symbolisch terug in de vorm van 64 hexagrammen. De hexagrammen stellen de verschillende
energiebalansen voor tussen Yin en Yang. In een trancevisioen zag Terrence McKenna,
auteur van The Invisible Landscape (1975), hoe de I Ching mathematisch ontleed kon worden.
Door dit visioen ontdekte hij dat er een wiskundige fractale functie ten grondslag ligt aan de 64
hexagrammen van de I Ching. Deze fractal beschrijft de overgangen van het ene hexagram in
het andere. De I Ching zou de veranderingen in de menselijke evolutie weergeven als ware
het een eb- en vloedbeweging van Yin- en Yang-energieën. McKenna noemde deze
golfbeweging ‘de tijdsgolf van veranderingen’, in het Engels de Timewave.

166

De gebroeders McKenna kwamen op 2012 als einddatum van de tijdsgolf door middel van het
gebruik van fractals. Er werd een basisperiode van 67 jaar ontdekt die 4 tijdsgolven bepaalde:

 2012 - 67 jaar = 1945, een jaar van grote veranderingen.
 2012 - 4300 jaar (67 x 64) = 2300 voor Christus, het begin van de historische tijd.
 2012 - 275.000 jaar (4300 x 64) = de opkomst van de Homo Sapiens.
 2012 - 1,3 miljard jaar = het begin van leven op de Aarde.

http://nl.wikipedia.org/wiki/I_Ching
http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_theory
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Ook anderen zijn in de greep van het jaar 2012. New Scientist maakte in oktober 2006
melding van een studie waarin wordt gewaarschuwd voor zeer krachtige zonne-activiteit in
2011 en 2012, als gevolg waarvan navigatie-, elektriciteits- en communicatiesystemen kunnen
worden uitgeschakeld.

167
De extreme zonneactiviteit in 2012 ontstaat doordat er cyclische

veranderingen in het magnetisch veld van de zon optreden. Deze cycli vinden om de 11 jaar
plaats. De zonnevlammen, enorme explosies in de atmosfeer van de zon, verstoren de
radiofrequenties rond de 1,2GHz en 1,6GHz, hetzelfde frequentiebereik als het Global
Positioning Systems (GPS) gebruiken. De kwetsbaarheid van GPS was nog niet eerder
opgevallen, omdat de uitvinding en de opkomst hiervan in een wat zonne-activiteit betreft
relatief rustige periode plaatsvond.
Anderen wijzen er op dat na 2012 een ongewoon groot gat in het aardmagnetisch veld zal
ontstaan. De term ‘Geomagnetische Apocalyps’ wordt hierbij vaak gebezigd, evenals een
schatting van de financiële gevolgen van zo’n gebeurtenis: alleen al voor de Verenigde Staten
zou die 1 tot 2 biljard dollar bedragen.

168

De Belgische filosoof Leo de Haes noemt de Apocalyps de kernmetafoor van het
christendom, en dus van onze westerse cultuur.169 Verval en ondergang, en de vrees
daarvoor, horen volgens hem bij de Europese cultuur als de kip bij het ei. De gedachte aan
mogelijk verval beheerst eigenlijk al vanaf de ondergang van het Romeinse Rijk het
onderbewustzijn van het Westen.
Het ondergangsdenken duikt ook op bij invloedrijke filosofen. De ondergangsgedachte leeft
bovendien voort in de literatuur (van de Bijbel tot Aldous Huxley, en van de Edda tot George
Orwell), in films, als bijgeloof, als mythe, als charlatanisme, als maatschappelijke
nachtmerrie en in economische of ecologische voorspellingen. Maar er zit volgens Leo de
Haes ook een positieve kant aan het ondergangsgeloof: de idee van de Apocalyps is tegelijk
het geloof in een mooiere en betere wereld, van een universele, onbetwistbare norm of, om
het in geloofstermen te zeggen, van het geloof in het Paradijs. Zoals gelovigen geen hemel
zonder hel kunnen bevatten, zo is de verrijzenis van het lichaam pas mogelijk na de
verwoestende komst van de apocalyptische ruiters. Geen genot zonder vernietiging dus.

De idee van verloedering en verval heeft zich ook vastgehecht aan het diep gefrustreerde
vooruitgangsgeloof, zoals dat opkwam in de tijd van de Verlichting. Het vooruitgangsgeloof
was zo krachtig dat het emancipatiebewegingen op gang bracht die tot op de dag van
vandaag voortleven: het socialisme, het liberalisme, het communisme, de vrouwenbeweging
enzovoort. Al deze bewegingen hebben de mondigheid en de autonomie van het individu
vergroot, maar hebben tegelijkertijd de maatschappelijke invloed van de intellectuele elite
teruggedrongen. De teleurstelling bij deze elite komt tot uitdrukking in de opvatting dat de
reactie van de geëmancipeerde individuen niet is geïnspireerd door de geest van de
Verlichtingsdenkers, maar door hedonisme en platte consumptiedrang. Leo de Haes wijst
erop dat wie beweert dat we leven in een tijd van normvervaging, uitgaat van een statisch
maatschappijbeeld. Normen vervagen niet, ze veranderen voortdurend, omdat de
maatschappij verandert, al was het maar door de opkomst van nieuwe technologieën. Om
het kernachtig te zeggen: je kunt geen snelweg door het regenwoud trekken of
landingsbanen in de jungle aanleggen, en tegelijkertijd verwachten dat de daar levende
indianen met pijl en boog blijven schieten – de denkfout die sommige politici maken. Ze
willen wel een internationaal concurrerende en dus hoogtechnologische economie, ze doen
zelfs alles om die de vrije ruimte te geven, maar tegelijk willen ze niet de culturele
vernieuwing of verandering die er het gevolg van is. Culturele vernieuwing wordt door hen
immers beschouwd als verloedering, als verval. Leo de Haes is dan ook van mening dat er
geen onveranderlijke, universele waarden nodig zijn, geen goden of religie, om een
democratisch-liberale samenleving bij elkaar te houden. De Apocalyps, het doemdenken, is
niet meer dan een achterhoedegevecht.



134

Noten

Noten ten geleide
1

William E. Halal, Forecast of a New Economic Boom in 2015, TechCast Article Series, 2009
2

Helmut Gaus, Krijtlijnen tot 2021, 2010

Noten hoofdstuk 1
3

S. Rozendaal, Onzekere toekomst, Elsevier, 7 juni 2008, pag. 93
4

Ontleend aan: Jona Lendering, Archeologie van de Futurologie, 2000 pag.47 e.v.
5

We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint, The New York Times, 27 april 2010
6

Nassim Nicholas Taleb, De Zwarte Zwaan, de impact van het hoogst onwaarschijnlijke, 2008, pag.
20
7

Nassim Nicholas Taleb, op.cit., pag. 48
8

Nassim Nicholas Taleb, op.cit., pag. 164
9

In een Q-sort onderzoek is het wenselijk dat het aantal deelnemers en het aantal statements zich
verhouden als 1 : 3. Dat wil zeggen dat in een studie waarin 45 onderwerpen zijn geselecteerd,
idealiter 15 deelnemers aan het onderzoek deelnemen. In de praktijk leidt een Q-studie tot 2- 5
gedeelde visies, en is iedere gedeelde visie door 2 - 5 personen ingebracht.
10

Zie onder andere in: Berkhout & de Ridder, Vooruitzien is regeren, 2008, pag. 97.

Noten hoofdstuk 2
11

Bewerking van http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_babel (april 2008)
12

www.dsts.nl/Korte_lezing.html (december 2007)
13

Vrij naar: Ko Colijn, Wereldprobleemwijken, in Vrij Nederland, 05 – 05 - 2007:
http://www.vn.nl/Opinie/KoColijn/ArtikelKoColijn/Wereldprobleemwijken.htm
14

S. Austin, De Europese culturele ambitie, Amsterdam als metafoor, SMO, 2004
15

L. Lessig, The Future of Ideas, 2001, pag. 20.
16

P.H.A. Frissen. De staat van verschil. Een kritiek van de gelijkheid, 2007
17

Dirk Vlasblom, De zachtmoedigheid van eenzame reuzen, NRC Handelsblad, 13 juni 2009
18

Gust de Meyer, Complexiteitswetenschap internet pag. 163 (inmiddels van het internet gehaald)
19

Gust de Meyer, op.cit. pag.162
20

Gebaseerd op A.J.Berkhout, Netcentrisch crisismodel voor aanpak wereldwijde recessie, dec 2008,
niet gepubliceerd
21

R.K. Merton, The Matthew Effect in Science, Science,159,56-63 (1968)
22

http://www.aenorm.eu/artikelen/46-neffke.pdf
23

Philp Ball, Critical Mass, How One Thing Leads to Another, 2004, pag. 303
24

http://nl.wikipedia.org/wiki/Matte%C3%BCseffect (april 2009)
25

Mark Buchanan, The Social Atom, 2007, pag 176
26

Mark Buchanan, op.cit., pag 178
27

Philp Ball, op.cit., pag. 299
28

Mark Buchanan, op.cit., pag 181
29

Malcolm Gladwell, The Tipping Point, 2000, pag. 61
30

Charles Leadbeater e.a. The Pro=Am Revolution, 2004
31

Tracy Metz, NRC Handelsblad 6 juni 2008
32

M. Castells, The information Age: Economy, Society and Culture, Vol. III: End of Millennium, 2000,
pag 90
33

Mark Buchanan, op.cit., pag 1 e.v.
34

www.TechCast.org. Tekst overgenomen uit: Berkhout & de Ridder, op.cit., pag.36, 37
35

Lia Vieveen, Innovatie is ‘connect + Develop’, Frankwatching, 23 september 2008
36

Larry Huston en Nabil Sakkab, P&G’s New Innovation Model, HBS Working Knowledge, 20 maart
2006
37

Robert Cooper en Scott Edgett, Ideation for Product Innovation: What are the Best Methods?,
Product Development Institute, maart 2008
38

http://www.hln.be/hln/nl/2002/Verkiezingen-VS/article/detail/156507/2008/02/01/Linkse-organisatie-
MoveOn-org-steunt-Barack-Obama.dhtml
39

http://www.indymedia.be/en/blog/media?page=10&%24Version=1&%24Path=/
40

Een voorbeeld van de kritiek van Cole op het Irak-beleid van Bush:
http://www.salon.com/opinion/feature/2008/03/19/iraq_five/
41

zie http://andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/



135

42
Met dank aan Marc Chavannes (NRC Handelsblad) die tijdens een presentatie melding maakte van

deze bronnen
43

Dit boek is in Nederland uitgebracht onder de titel: De illusie van onfeilbaarheid, 2006.
44

http://ipsnews.be/www.mo.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4%5Bart_id%5D=17111
45

www.fryskefiersichten.nl
46

Peter Leyden, The Obama Moment, opgenomen in: Jaap Bloem e.a., Me the Media, 2009, pag.116
47

http://brandmerck.nl/internet-doorslaggevend-in-zege-obama/
48

Marjolijn van Heemstra, Laat miljoenen internetters wereldwijd meedenken over je product, Trouw
25 oktober 2006.
49

www.brewtopia.com.au
50

Marco Visscher, De macht van de massa, Ode, 96, mei 2007.

Noten hoofdstuk 3
51

http://www.toneelgroepdeappel.nl/page/2284/#beknopte_geschiedenis
52

http://www.xs4all.nl/~myc/griekse_mythologie/de_goden/de_goden.htm
53

http://www.xs4all.nl/~myc/griekse_mythologie/de_goden/zeus/zeus_02.htm
54

http://www.xs4all.nl/~myc/griekse_mythologie/de_goden/de_goden.htm
55

B. Kunstler, The Ancient Oracles Still Speak: Recasting Forecasting for the 21
st

Century,
opgenomen in: Cynthia G. Wagner (ed), Seeing the Future Through New Eyes, World Future Society,
2008, pag. 11 e.v.
56

B. Kunstler, op.cit. pag. 23
57

B. Kunstler, op.cit. pag. 23
58

B. Kunstler, op.cit. pag. 16
59

M. den Admirant, http://www.ecclesianet.nl/koningin+bij+de+gratie+gods (juli 2008)
60

Nagenoeg letterlijke tekst van ds. Bram Grandia,
http://www.ikonrtv.nl/pastoraat/column.asp?oId=244&oItem=32 (juli 2008)
61

Ontleend aan Alain de Botton, Een goed idee van Thomas Hobbes, Intermediairforward.nl, 5 april
2007, Vertaling Jelle Noorman
62

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
63

http://www.markensteijn.com/machiavelli.htm
64

Dorien Pessers, Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur, Lezing voor de Raad voor het
Openbaar Bestuur Den Haag, 12 september 2006. NRC Handelsblad, 23 september 2006
65

http://kunststad.nl/kunstperioden/moderne-en-hedendaagse-kunst/hoe-jan-en-kees-de-yankees-
werden/
66

M. Castells, The information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I: The rise of the network
society, 2000 (2e ed), pag. 469
67

M. Castells, op.cit, Vol. III, 2000, pag.1
68

M. Castells, op.cit. Vol I,:2000: 472
69

M. Castells, op,cit. Vol III, 2000: 371
70

Philip Ball, op.cit., pag. 366.
71

Philip Ball, op.cit., pag. 346: ‘Mutual Fear is the Only Solid Basis of Alliance’
72

W.B. Arthur, S.N. Durlauf and D.A. Lane, The Economy as a Complex Evolving System II, 1997,
pag 9.
73

F.N. Stokman, R.C.H. van Oosten, T.J. Septer & H. van der Lest, Tweede addendum bij het
Rapport Voorspelde onderhandelingsresultaten van coalitiebesprekingen d.d. 28 november 2006, 12
februari 2007. http://www.decide.nl/download/winnaars_en_verliezers.pdf (april 2009)
74

http://www.dcs.shef.ac.uk/~paul/publications/boids/index.html
http://www.red3d.com/cwr/boids/applet/
75

Ori Brafman and Rod A. Beckstrom, The Starfish and The Spider, The Unstoppable Power of
Leaderless Organisations, 2006
76

Ben van Raaij, Moord en doodslag wiskundig verklaard, de Volkskrant, 19 december 2009.
77

http://www.economische-begrippen.nl/Friedman.htm
78

http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1755
79

Naomi Klein, The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, 2007
80

http://www.veerstichting.nl/blog/wp-content/uploads/2007/09/naomi-klein-in-het-nrc.pdf
81

http://indymedia.be/nl/files/imagecache/node-page/5_LULA.JPG
82

Alinea ontleend aan: Frank Mulder, Kanttekeningen bij globalisering, 2004, pag 4.
http://www.geschiedenis.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=312 (3 mei 2008)



136

pag. 6.
83

Olav Velthuis, Zucht naar olie brengt Derde Wereldoorlog nabij, de Volkskrant 19 november 2007
84

Merrill Lynch, Clean Technology, 2008
85

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland veroveren op de toekomst, Kabinetvisie op het
waterbeleid, 2007
86

De rapporten van de verkenning en van de marktpartijen zijn openbaar:
www.rijkswaterstaat.nl/afsluitdijk
87

Frank van der Most, Research Councils Facing New Science and Technology, Universiteit Twente,
2009
88

Valerie Frissen, ICT en maatschappelijke innovatie: van pijplijn naar open netwerken, opgenomen
in: Reflecties op elektronische communicatie, ministerie van economische Zaken, mei 2007.
89

Willem Trommel, Gulzig Bestuur, oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 17 september 2009, pag. 8
90

Guus Berkhout, Kabinet van projectministers, in Financieel Dagblad, 9 juli 2010
http://www.fd.nl/artikel/17148170/kabinet-projectministers.
91

http://entoen.nu/venster.aspx?id=37 (De canon van Nederland)
92

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1149375.ece/Van_recessie_naar_depressie
93

Eric Mecking, Deflatie in aantocht, 2008, pag. 42
94

R. Inglehart en W. Baker, Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional
Values, American Sociological Review, 2000, blz. 19-51., overgenomen van:
http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_56 (sept 2008)

Noten hoofdstuk 4
95

Michèle de Waard, NRC Handelsblad, 19 januari 2008.
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/article900244.ece/Er_zit_niets_anders_op_dan_ons_aan_
te_passen
96

Philip Ball, op.cit., pag. 266
97

Mark Buchanan wijst op dit onderzoek van Mandelbrot in zijn:The Social Atom, 2007, pag. 67
98

Marc Chavannes, Niemand regeert, 2009, pag. 125
99

Peter Venmans, Leg de regeldrift van bestuurders aan banden, NRC Handelsblad 29 maart 2008
100

http://www.rottentomatoes.com/m/i_robot/gallery.php?page=12&size=lores&nopop=1
Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=BN9VbDBUZLk voor een 5 minuten durende samenvatting
van de film
101

http://www.nec.co.jp/products/robot/english/papero/papero_2.html
102

http://www.orble.com/images/robot-technology-future-1.jpg en
http://www.nec.co.jp/press/en/0703/0501.html
103

http://sandbox.xerox.com/ubicomp/
104

http://sandbox.xerox.com/ubicomp/
105

Yoshinori Hara en Yukio Ebino, Advanced Ubiquitous System Technologies for Symbiotic
Evolution, NEC Journal of Advanced Technology, voorjaar 2005, pag. 164.
106

De computer verdwijnt, leve de computer, Saxion 2009, pag. 25
107

http://tweakers.net/nieuws/56157/chatbot-slaagt-bijna-voor-turing-test.html (juni 2009)
108

http://whyfiles.org/254neural_prosthesis/images/artifical_retina.jpg
109

Rodney Brooks, Special Report: The Singurality, http://www.spectrum.ieee.org/jun08/6307 (april
2009)
110

Een avatar is de verschijningsvorm van een persoon in de virtuele wereld. Het woord avatar komt
oorspronkelijk uit het Sanskriet. In de Hindoeïstische filosofie betekent het incarneren of verschijnen
van een (abstracte) god in de wereld in de persoon van een levend wezen.
111

Deze singulariteit is genoemd naar analogie met het astronomisch punt in de ruimte-tijd waar de
natuurwetten hun geldigheid verliezen (zoals volgens de huidige meest aanvaarde theorie betreffende
de oorsprong van het universum: de big bang of het centrum van een zwart gat). Het begrip
singulariteit is het eerst beschreven door de wiskundige en sciencefictionschrijver Vernor Vinge in
1993 in zijn essay Singularity http://nl.wikipedia.org/wiki/Technologische_singulariteit, april 2009
112

Moore's Law at 40, The Economist, 23 maart 2005. De Wet van Murphy: Als iets mis kan gaan, dan
gaat het mis - op het slechtst denkbare moment.
113

R. Kurzweil, The Singularity is Near, 2005, pag. 35.
114

www.engineeringchallenges.org, maart 2009
115

EPIA, Set for 2020, Executive Summary, 2009, http://www.setfor2020.eu
116

http://www.fd.nl/artikel/11156819/elk-huis-gaat-stroom-produceren-verkopen (april 2009)
117

bron: Electric Power Research Institute



137

118
Gedeeltelijk ontleend aan: Jitka BUschman, Duurzame stad, NRC Handelsblad, Cultureel

Supplement, 4 april 2008
119

http://www.leg-thueringen.de/index.php?id=4437
120

Merill Lynch, The Sixth Revolution: The Coming of Cleantech, November 2008, pag. 9
121

Nyren, P. The History of Pyrosequencing. Methods Mol Biol 373, page 1-14, 2007.
122

Leitzell K, Mapping a Genome and a Life, US News 26 oktober 2007
123

Nederlands Hartstichting, 2005
124

voetnoot 5 uit artikel Philips TEN-HMS Study
125

Pim Ketelaar en Chris Flim, in: Health Management Forum, november 2009,
http://www.nveh.nl/images/stories/nveh/hmf-04-09-gamma%20van%20de%20zelfzorg-ketelaar-
flim.pdf
126

Bron foto: http://www.passion4wheels.com/content/view/3320/1/
127

http://www.lewrockwell.com/swanson/swanson14.html
128

EPIA, Set for 2020, Executive Summary, 2009, http://www.setfor2020.eu
129

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=new-solar-cell-efficiency-record-se-2009-08-27
130

http://www.semiconductor-today.com/news_items/2009/DEC/FIRSTSOLAR_171209.htm
131

Robbert Dijkgraaf, president KNAW, Kennis en crisis, Jaarrede voor de Verenigde Vergadering van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehouden op 25 mei 2009
132

SPIEGEL, 28 december 2009

Noten hoofdstuk 5
133

Ontleend aan: De Indianen van Noord-Amerika, http://www.biemolt.nl/indianen/noord-amerika.html
134

Alan Page Fiske, Structures of Social Life: The four elementary 5 forms of human relations, 1991
135

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
136

http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/63/bijz63.pdf
137

R. Inglehart, http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_54
(sept 2008)
138

Sjoerd Beugelsdijk en Anton van Schaik, Cultuur en economie, opgenomen in Tijdschrift voor
Politieke Ekonomie 2001 jaargang 23(2) 69-84. Bron:
http://www.uvt.nl/faculteiten/feb/organisatie/dept/eco/schaik/tpe1.pdf
139

R. Inglehart en W. Baker, Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional
Values, American Sociological Review, 2000, blz. 19-51., overgenomen van:
http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_56 (sept 2008)
140

http://www.socialeinnovatie.com/uploadedFiles/Sociale_Innovatie/Korte_berichten/Wikinomics-
schrijver% 20Tapscott%20voorziet%20einde%20grote%20bedrijv.pdf
141

Ken Thompson en Robin Good, The Bioteaming Manifesto, a New Paradigm for Virtual, Networked
Teams,
http://www.masternewmedia.org/virtual_teams/virtual_teams_methodology/new_bioteaming_manifest
o_20051110.htm
142

Deze en de volgende alinea’s zijn overgenomen uit Berkhout & de Ridder, Vooruitzien is regeren,
2008, hoofdstuk 4.4.
143

A. Rip, Verschuivingen in het sociaal contract: wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
in nieuwe maatschappelijke kaders, opgenomen in: Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling
Omgaan met een haat-liefdeverhouding, SMO 2005, pag. 21.
144

Laurence Lessig, op.cit.,
145

C.K. Prahalad and Venkat Ramaswamy, The Future of Competition, Co-creating Unique Value with
Customers, 2004, pag. 61 en verder
146

Chris Anderson, Free, 2009, pag. 61
147

Chris Anderson, op.cit., pag. 93
148

Rustenburg Consultancy, wat is de essentie van de blue ocean strategie?
http://www.ruscon.nl/artikelen/Wat%20is%20de%20essentie%20van%20Blue%20Ocean.pdf
149

Keith Sawyer, Group Genius, the creative power of collaboration, 2007, pag. 104
150

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_technology_centers (december 2007)
151

http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Tech_Campus (november 2007)
152

http://www.scribd.com/doc/3073521/Visiedocument-Overheid-2-0-en-Ambtenaar-2-0
153

http://www.minbzk.nl/115626/prijsvraag-beste
154

P.H.A. Frissen, De staat van het verschil, een kritiek van de gelijkheid, 2007, pag. 64
155

Brief VWS aan Tweede Kamer dd 13 juni 2008
156

P.H.A. Frissen, op.cit, pag. 279



138

157
http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/Said.pdf

158
Brian van der Bol, Een Chinatown voor Hindoestanen, NRC Handelsblad 02-04-2008

159
http://www.chinatown-denhaag.com/Fotoalbum/tabid/135/Default.aspx

160
Gust de Meyer, op.cit. pag. 170

161
http://www.binnenstad-denhaag.nl/images/content/Chinese_poort_Veerkade.jpg.jpg en

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Wagenstra
at-Den_Haag.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wagenstraat-
Den_Haag.jpg&usg=__GP66lqcta2-
n5KRL0oAuWCKgYu8=&h=686&w=1280&sz=102&hl=nl&start=30&um=1&tbnid=31zGg4N5rWg2zM:
&tbnh=80&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dchinatown%2Bden%2Bhaag%26ndsp%3D21%26hl%3
Dnl%26rlz%3D1T4ADFA_nlNL336NL337%26sa%3DN%26start%3D21%26um%3D1

Noten hoofdstuk 6
162

Het hier gekozen voorbeeld betreft de scenarioaanpak van dr. E.C. J. van Oost, Universiteit
Twente
163

Alinea integraal overgenomen uit: Frank Mulder, op.cit. pag. 7
164

M. Castells, op.cit., III,2000: 390
165

Deze alinea is overgenomen van: Jan Wicherink, 2012 het jaar van de grote omwenteling?
http://argusoog.punt.nl/?id=376853&r=1&tbl_archief=1& (2 mei 2008)
166

Terrence en Dennis McKenna, Invisible Landscape; Mind Hallucinogens and the I Ching, 1993
167

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=1990
168

http://www.wired.com/wiredscience/2009/04/2012storms (mei 2009)
169

http://www.brakkehond.be/redactie/leo2_7.html (mei 2009)



139

Over de auteur

Wim de Ridder (1945) is futuroloog en sinds 2002 hoogleraar Toekomstverkenning en
Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente.

Hij was wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofd
Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, rechtsvoorganger van de ING Bank en
directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het
bedrijfsleven. Sinds 2007 is hij directeur van Futures Studies & Management Consultancy
BV, een onderneming die zich richt op langetermijnverkenning en strategische advisering.

De Ridder verzorgt lezingen en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, in het
bijzonder op het terrein van langetermijnverkenning en strategievorming. Zijn laatste boek:
Vooruitzien is regeren, Leiderschap in innovatie, met prof. dr. ir A.J. Berkhout, verscheen in
september 2008.

Hij is bereikbaar via deridder@futuresstudies.nl en wimderidder@speakersacademy.eu

www.futuresstudies.nl
www.futuresfit.nl


	Het boek is in 2011 in druk verschenen bij Pearson Education Benelux
	NUR: 801
	Trefw: management, strategische planning, toekomstverkenning
	Eindredactie: Minne Buwalda, Amsterdam
	Omslag: Bronzen beeld ‘Kosmos’ Rien Goené, Utrecht
	Futures Fit-ontwerp: Stefan van Bolderik, BLOEI, Amstelveen
	De downloadversie heeft een andere opmaak en is tekstueel nagenoeg gelijk aan de gedrukte versie van het boek
	© Copyright downloadversie: Futures Studies & Management Consultancy BV www.futuresstudies.nl
	We moedigen iedereen aan om onze teksten te gebruiken en te verspreiden. Vandaar hebben wij gekozen voor de Creative Commons licentie "Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Nederland". Deze licentie houdt in dat de inhoud van deze downloadversie gebruikt mag worden onder de volgende voorwaarden: 
	         Naamsvermelding: de gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
	         Niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
	         Gelijk delen: indien de gebruiker het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.
	Enkele reacties:
	Wim de Ridder heeft een fascinerend boek geschreven waarin hij beschrijft wat de toekomst ons mogelijkerwijs brengen zal: De Wereld breekt open.
	Maar niet alleen zal de wereld open breken. Ook onze geest. Naarmate onze kennis en mogelijkheden die in deze complexe wereld binnen handbereik komen toenemen, zullen onrechtvaardigheden afnemen.
	De periode 2010 tot 2050 zal ongelooflijk veel veranderingen te zien geven. In onze stoutste dromen kunnen we ons daar geen voorstelling van maken. De auteur licht een tipje van de sluier op en neemt ons mee op een avontuurlijke reis. Een reis zonder einddoel. Op het schip ‘Zelfontplooiing’.
	Volgens Aristoteles is de tijd ‘een opeenvolging van nu-momenten’. En inderdaad, van dag-tot-dag zullen wij onze toekomst creëren. De 15000 dagen die voor ons liggen tot 2050 zullen op elk denkbaar gebied de wereld op haar grondvesten doen schudden.
	In 2050 zullen we omzien in verbazing en verwondering en zeggen “Wim zat er niet ver naast”.
	Albert de Booy,Oprichter en CEO Speakers Academy®
	Collega Wim de Ridder overtreft zichzelf met zijn nieuwe boek 'De Wereld Breekt Open'. Juist in deze turbulente tijd is ordening van wat er allemaal op ons afkomt hard nodig, en zijn grote lijnen naar de toekomst van onschatbare waarde voor een ieder die een eigen koers wil uitzetten. Dat doet hij op een inspirerende manier. Ook komt de auteur met een uitgewerkte methode - Futures Fit - om binnen organisaties werknemers te betrekken bij de ontwikkeling van strategische opties. Daarmee biedt hij een, voor de praktijk belangrijke verbetering van de bekende scenario methodiek. De uitkomst stelt bestuurders in staat sneller en beter te beslissen. Geen twijfel, dit boek moet u lezen.
	Guus Berkhout, hoogleraar Geowetenschappen, TU Delft
	Een glashelder betoog waarin ik enerzijds geleerd hebt om te gaan met complexiteit en anderzijds ‘zekerheden’ te laten domineren in je toekomstvisie. Dat is ook voor ondernemers van groot belang: zonder visie op de toekomst is ondernemerschap een risicovolle onderneming. Uit eigen ervaring weet ik dat Futures Fit een fascinerend ‘serious game’ is. Het is ongelooflijk hoeveel onderwerpen in één sessie de revue passeerden en een brede basis legde onder onze strategische verkenning.
	Ivo Matser, CEO TSM Business School
	‘If you don’t know where you are going, any road will take you there’, zei het konijn in Alice in Wonderland. Met Wim de Ridder en het systeem FuturesFit werken wij samen om bedrijven te helpen helder te krijgen welke wegen voor de organisatie relevant zijn. Dit boek met daaraan gekoppeld het strategisch kwartet, is een geweldige, nieuwe werkwijze om toekomstplannen te maken. Zij geven snel en helder duidelijkheid. Dus, DOEN!Irene Koel, FD-columnist, ondernemer en mede-eigenaar van BLOEI, creative innovation, Trendimplementatie Bureau van het Jaar 2009, www.bloei.nu
	Wim de Ridder is mijn grootste inspirator. Zijn nieuwste boek bewijst eens te meer waarom: hij ziet revolutionaire kansen voor leiders en bedrijven om hun bedrijven echt toekomstbestendig te maken. Een absolute aanrader!
	Adjiedj Bakas, Trendwatcher van het Jaar 2009 en auteur van World Megatrends
	De Wereld Breekt Open is een fantastisch toekomstboek, zowel methodologisch als inhoudelijk up-to-date. Het is een verkenning van de frontlijn van wat op belangrijke gebieden technisch mogelijk is. Deze toekomst komt razendsnel dichterbij. Het boek is een must en een kompas voor iedere organisatie.
	Hans van der Veen, directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
	Nuchter bezien. Anders bekeken. Theorie en praktijk in symbiose. Nieuwe inzichten door Futures Fit en inspiratiebron voor innovatie. Wim de Ridder’s glasheldere visie, met veel voorbeelden uit de historie en metaforen op de toekomst is aan te bevelen voor zowel het directieteam als voor de pursang ondernemer.
	Jan Willem Rietdijk, Formal Executive director Ernst & Young, Founder Upturn
	Met zijn grote creativiteit en beweeglijkheid lijkt Wim de Ridder als geen ander in staat de nieuwe tijd te verkennen. De Wereld Breekt Open is een toekomstverkenning die als een web gesponnen is. Vertakken, verbinden, bewegen en aan de lezer uiteindelijk een helder patroon tonen. De verbazing over wat er staat te gebeuren slaat snel om in enthousiasme om met de denkbeelden aan de slag te gaan. Een boeiend perspectief en een fantastische methodiek.
	Martien Penning, Ondernemer en oprichter Hillenraad
	Tien jaar geleden, zo rond de eeuwwisseling, werd ik getroffen door de euforie rond het begrip cyber space. Het duurde even voordat ik begreep dat daarmee een verwijzing naar onze 21ste eeuwse leefwereld werd bedoeld. Deze ‘leefwereld’ is iets anders dan de fysieke wereld waarin we leven, en het is ook niet dezelfde als onze denkwereld. Onze fysieke wereld is grijpbaar, deels maakbaar en kent steeds minder geheimen. Ik laat me graag overtuigen dat onze denkwereld in de loop van de tijd niet veel groter is geworden, de oude Griekse en Romeinse geleerden zijn niet te overtreffen. Maar de cyberwereld is in veel opzichten nieuw en uiterst fascinerend. Voor sommigen is de impuls en groei die cyber space aan onze leefwereld geeft niet minder dan een big bang die een nieuwe, revolutionaire tijd inluidt; voor anderen is zij juist een nachtmerrie. Veel mensen zijn namelijk niet in staat om een plaats te verwerven in de nieuwe sociale netwerken en worden inmiddels al ‘de slachtoffers van de informatiemaatschappij’ genoemd.
	Onze leefwereld is een aantrekkelijk onderzoeksobject. Het internet genereert veel empirische data en er is genoeg methodiek beschikbaar om deze data in aansprekende beelden te presenteren. Het meest schokkend zijn de hypotheses die de mens neerzetten als sociale atomen waarvan het functioneren wordt bepaald door het systeem waarin zij leven. ‘Think Patterns, Not People’, is zo'n uitspraak, van de Engelse wetenschapper Mark Buchanan. We zien ook hoe groepen mensen in collectieve self fulfilling prophecies geloven en daarmee als ware het een zwerm vogels onder meer de informatierevolutie van de laatste decennia hebben veroorzaakt. Hetzelfde gebeurt nu weer waar het gaat om de ontwikkeling van nanotechnologie, genetica en robotica. Ook op deze gebieden doen velen mee aan de mondiale wedren.
	Op onze planeet, waar van de 6,5 miljard bewoners maar liefst 5 miljard via de mobiele telefoon met elkaar zijn verbonden (en 2 miljard ook via e-mail), is de leefwereld van veel mensen in korte tijd veel groter geworden. Verrassender is dat we ontdekken dat deze leefwereld een hiërarchische structuur heeft, waarin sommige mensen meer invloed hebben dan anderen. We zien hoe steeds meer mensen zich profileren als actieve ‘meedenkers’ van de politiek en als consumenten van producten en diensten die zij in meer of mindere mate zelf hebben bedacht en ontworpen. De hedendaagse patiënt doet via internet aan zelfdiagnose en confronteert de arts met de uitslag ervan. De sterke groei van de interneteconomie lijkt niet te stuiten.
	Vanuit het vakgebied van de toekomstverkenning wordt al enige tijd benadrukt dat er sedert de eeuwwisseling wereldwijd sprake is van sterke economische groei. Sommigen verwachten het hoogtepunt van de economische groei in 2015 (William Halal, Techcast�), anderen in 2020 (Helmut Gaus, Gent�). Dit beeld staat in schril contrast met de recessie die in 2008 uitbrak en de ontwikkelde landen het sterkst heeft getroffen. Deze recessie wordt vaak gezien als een ontwikkeling veroorzaakt door een systeemcrisis in de financiële sector, maar ook de politiek is het afgelopen decennium haar ankers en daarmee haar sturende rol kwijtgeraakt. Volgens mij is de oorzaak van de recessie dan ook minder eenduidig aan te geven en kan zij nog het best worden toegeschreven aan ons beperkte aanpassingsvermogen aan de nieuwe tijd.
	De tijd staat niet stil. Nu we opkrabbelen uit de economische recessie begint de toekomst weer te wenken. Wij verwachten welkom te zijn in de nieuwe tijd. We zijn er naar op zoek en nemen ons voor om op de weg daarheen zo weinig mogelijk bagage mee te nemen. Op deze wijze kunnen we ontdekken hoe we ons leven kunnen inrichten met de mogelijkheden die zich aandienen. Picasso zei het zo: ‘Ik zoek niet, ik vind.’ Hij keerde zich daarmee tegen Plato, die van mening was dat als je niet weet wat je zoekt, je het ook nooit zult vinden.
	Het motto van Picasso staat in dit boek centraal. Vier hoofdstukken met een keur aan feiten en toekomstvisies die in deze tijd reeds herkenbaar aanwezig zijn, passeren de revue. Deze hoofdstukken worden omlijst met de beschrijving van een nieuw instrument dat voor veel bedrijven en organisaties al uiterst effectief is gebleken in de zoektocht in de nieuwe wereld. Dit instrument, dat de naam Futures Fit heeft gekregen, onderscheidt zich van gangbare planningsystemen. Futures Fit gaat niet op zoek naar kansen om onze huidige positie te versterken en laat ons de successen van het verleden vergeten. Deze successen, zo weten we inmiddels, vormen immers geen enkele garantie voor de toekomst.
	De toekomst geeft al veel van haar geheimen prijs. Ondernemers en bestuurders kunnen op zoek gaan naar de voortekenen van de nieuwe tijd, om de toekomst van hun organisatie zo goed mogelijk in te schatten. Maar leiders hebben nogal eens de neiging om op zoek te gaan naar de kansen en bedreigingen die onder de actuele omstandigheden reëel zijn, en nemen op basis daarvan dus beslissingen die binnen bestaande kaders nieuwe perspectieven bieden. Generaals wordt niet voor niks vaak verweten dat zij vooral bezig zijn om alsnog de vorige oorlog te winnen. Beter is om de reeds aanwezige toekomstinformatie serieus te nemen en deze te gebruiken als startpunt van het planproces. Denk hierbij aan de zinsnede ‘vooruitzien is regeren’. In de praktijk worden ‘vooruitzien’ en ‘regeren’ vaak in de omgekeerde volgorde toegepast, om te benadrukken dat daadkracht voorop staat in het veroveren van de toekomst. Ten onrechte, want wie de toekomst beter heeft leren kennen, kan veel gerichter op zijn doel afgaan. Daadkracht loont vooral voor wie de ‘fit met de toekomst’ heeft gevonden.
	In dit boek ga ik eerst in op enkele beperkingen en veelvoorkomende vergissingen bij het uitwerken van toekomststrategieën en -visies. In de volgende paragraaf wordt een nieuwe scenariomethode beschreven waarmee ieder type organisatie of bedrijf tot strategievorming kan komen in de nu nog onbekende maar deels toch al wel voorspelbare wereld.
	De bekendste futurologen van de vorige eeuw, Herman Kahn en Anthony Wiener, publiceerden in 1967 het toekomstonderzoek The Year 2000, waarin zij een in veel opzichten bijzonder nauwkeurig beeld schetsten van de wereld die wij nu kennen. Zij voorspelden bijvoorbeeld het gebruik van computers voor alle zakelijke en financiële informatievoorziening, elektronische gelduitgifte, moderne vormen van weersvoorspellingen en misdaadbestrijding. Kahn en Wiener voorzagen al in 1967 dat het gebruik van de personal computer wijder verbreid en makkelijker zou zijn dan bridgen of autorijden. Des te opmerkelijker is het dat beide futurologen nog steeds niet de waardering krijgen die hen toekomt.
	Op 7 juni 2008 schreef redacteur Simon Rozendaal in Elsevier dat het maar goed is dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Als bewijs voerde hij The Year 2000 aan. Over de lijst van Kahn en Wiener met 100 technische vernieuwingen die volgens de auteurs waarschijnlijk in de laatste 33 jaar van de 20ste eeuw zouden worden gerealiseerd, schrijft Rozendaal het volgende: ‘Op nummer 13 staat “reductie van erfelijke en aangeboren afwijkingen”. Op 16 “verhoudingsgewijs doeltreffende eetlust- en gewichtscontrole”. Op 21 “gecontroleerde en of hoogst doeltreffende ontspanning en slaap”. Op 31 “zekere mate van beheersing van weer en klimaat”. Op 35 “menselijke winterslaap voor vrij lange perioden (maanden tot jaren)”. Op 67 “commercieel lonende winning van olie uit leisteen”. Op 69 “individueel vliegende platformen”. Op 87 “gestimuleerde en geplande, en wellicht geprogrammeerde dromen”. En op 94 van de lijst “goedkoop wegvrij (en faciliteitenvrij) vervoer”.’�
	De cynicus, Simon Rozendaal, heeft op het eerste gezicht het gelijk aan zijn zijde. Maar wie verder kijkt, ziet dat veel onderwerpen weliswaar niet voor het jaar 2000 werkelijkheid zijn geworden, maar in 2010 hoog op de lijstjes van veel wetenschappers en ondernemers staan. De toenemende kennis van de hersenen opent bijvoorbeeld een wereld van nieuwe mogelijkheden en is uiterst actueel. Kahn en Wiener voorzagen deze en andere ontwikkelingen zonder de feiten te kennen die in onze tijd inmiddels gemeengoed zijn geworden. Het enige wat hen zou kunnen worden verweten, is dat zij het exponentiële karakter van technologische ontwikkelingen niet hebben onderkend. Zij hielden rekening met lineaire ontwikkelingen en kwamen daardoor uit op meer resultaten in de eerste 33 jaar van hun tijdslijn dan bij een traag startende, exponentieel verlopende curve mag worden verwacht.
	De exponentiële groei van genetische kennis is anekdotisch. Het human genome project, dat in 1988 was start ging, had in 1995 pas 1 procent van het menselijk genoom in kaart gebracht. Enkele sceptici trokken zich toen uit het project terug. Zij zagen onvoldoende progressie, maar het onderzoek lag op dat moment volgens de exponentiële groeicurve precies op schema, wat in dit geval betekende dat in de 7 jaren erop de omvang van het in kaart gebrachte genoom elk jaar verdubbelde. In 2003 werd dan ook al de mijlpaal van 100 procent bereikt, 2 jaar voor het geplande tijdstip. Eenzelfde exponentiële groei vond eind vorige eeuw plaats bij de opkomst en capaciteitsgroei van computers en telecom-apparatuur.
	Figuur 1.1. Vooruitzien is regeren.
	Naast een goede timing is een verantwoorde onderbouwing van vooruitzichten noodzakelijk. Een voorbeeld van een toekomstvisie gebaseerd op ontoereikende of verouderde informatie, is het volgende.
	Het was een mooie zomeravond, juli 1914.� Servische terroristen hadden in Sarajevo de Oostenrijkse kroonprins vermoord en de Oostenrijkse regering had daarop geantwoord met een ultimatum aan Servië. Rusland schoot de Serviërs te hulp met een oorlogsverklaring aan Oostenrijk. Duitsland steunde Oostenrijk en de Franse ambassadeur stelde de Rijkskanselier ervan op de hoogte dat Frankrijk ‘in overeenstemming met zijn nationaal belang’ zou handelen. De Duitse regering was niet verrast: volgens het scenario dat eerder was opgesteld, tekende keizer Wilhelm II naast een oorlogsverklaring aan Rusland ook een mobilisatiebevel tegen Frankrijk. Daarna brak een spontaan feest uit. De keizer hield een korte toespraak en een in allerijl ontboden orkest speelde de Pariser Einzugsmarch. Niemand twijfelde aan de voorspelling die in alle kranten te lezen stond: de soldaten zouden vóór de lente weer thuis zijn.
	De militaire leiding van Duitsland had niets aan het toeval overgelaten. Maarschalk Alfred von Schlieffen (1833-1913) had een scenario opgesteld voor een tweefrontenoorlog. Uitgangspunt daarbij was het gegeven dat Duitsland als enige Europese mogendheid in staat was binnen enkele dagen zijn leger te mobiliseren. Omdat Rusland er vele weken over zou doen voor het zijn troepen paraat had, konden de Duitse legers eerst in het westen worden ingezet om Frankrijk met een snelle klap uit te schakelen terwijl dat land nog aan het mobiliseren was. Daarna zouden de soldaten per trein naar het oosten worden vervoerd om de Russen terug te drijven.
	De Duitse economische en technologische voorsprong vertaalde zich in grote militaire kracht en snelheid, en het land beschikte over generaals die vooruit dachten. Daarom was het geen gewaagde voorspelling dat Duitsland de Grote Oorlog zou winnen. Bovendien waren de Duitse eenwordingsoorlogen van 1866 en 1870 ‘frisse, vrolijke oorlogen’ geweest, wat het extra verleidelijk maakte ook ditmaal een korte strijd te verwachten.
	De Duitse generaals waren zó onder de indruk van technische verworvenheden als het snelle transport per spoor en de vuurkracht van hun geschut, dat ze vergaten om op andere zaken te letten, bijvoorbeeld op de inmiddels sterk verhoogde Russische mobilisatiesnelheid. Wel zagen zij de industrialisering van Rusland, de aanleg van spoorlijnen in Frankrijk en de omvang van de Amerikaanse koopvaardijvloot op de Atlantische oceaan. Op die gegevens baseerden ze de voorspelling dat de tweefrontenoorlog na 1915 niet meer gewonnen kon worden, aangezien Rusland dan al sterker zou zijn, Frankrijk sneller en Groot-Brittannië beter bevoorraad. Daarom drongen de Duitse generaals in de zomer van 1914 bij de aarzelende politici aan op een snel aan te vatten oorlog: het was jetzt oder nie. Zo brak de Eerste Wereldoorlog uit omdat de generale staf van de sterkste Europese mogendheid zich tot in de puntjes had voorbereid op maar één situatie. De Duitse generaals waren de gevangenen geworden van hun eigen scenario.
	Complexiteit als schijnzekerheid
	In april 2010 maakte The New York Times melding van de discussie in het Amerikaanse leger over het gebruik van PowerPoint. Onder de titel: We Have Met the Enemy and He is PowerPoint schreef de krant over de grote vlucht die dit Microsoft-programma in het leger heeft genomen. Generaal Stanley McChrystal, die in die tijd de Amerikaanse en NAVO militairen in Afghanistan aanvoerde, woonde dagelijks ten minste 1 à 2 PowerPoint-presentaties bij.
	De weerstand hiertegen neemt inmiddels toe. In het leger wordt gewaarschuwd tegen de illusie dat een militair probleem via een dergelijke presentatie kan worden doorzien en oplosbaar is. Legercommandanten melden dat het gebruik van Powerpoint inhoudelijke discussies bemoeilijkt, weinig ruimte laat voor kritische kanttekeningen en dat ook de besluitvorming eronder lijdt.�
	Figuur 1.2. De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates kijkt in maart 2010 in Kabul naar een PowerPoint presentatie: ‘When we understand that slide, we’ll have won the war’.
	De Amerikaanse ex-beurshandelaar van Libanese afkomst Nassim Taleb wijst in dit verband op een tekort in ons menselijk denken. Hij stelt vast dat er zich veel gebeurtenissen voordoen die in onze beleving volstrekt onverwacht zijn. Maar deze gebeurtenissen blijken, nadat zij hebben plaatsgevonden, bij nader inzien helemaal niet zo onverwacht te zijn. Taleb noemt deze gebeurtenissen ‘zwarte zwanen’. In de verbeelding van mensen bestaan zwarte zwanen niet, totdat zij horen dat de zwanen in Australië zwart zijn.
	In zijn boek De Zwarte Zwaan, de impact van het hoogst onwaarschijnlijke noemt Taleb drie tekorten van de menselijke psyche als het gaat om het voorspellen van de loop van de geschiedenis, te weten:
	1.	de illusie van kennis, ofwel dat we, in een wereld die veel ingewikkelder is dan we beseffen, denken te weten hoe de dingen zullen gaan;
	2.	de retrospectieve vertekening, wat betekent dat we zaken alleen achteraf kunnen beoordelen, alsof ze alleen te zien zijn in een achteruitkijkspiegel. Dit heeft tot gevolg dat gebeurtenissen in geschiedenisboeken helderder en ordelijker lijken te verlopen dan in de empirische realiteit eigenlijk het geval is;
	3.	de handicap van gezaghebbende mensen om toe te geven aan hun drang om de werkelijkheid op te delen in heldere maar te simpele categorieën.�
	�
	Figuur 1.3. Zwarte zwanen bestaan echt.
	Tegenwoordig komen we vaker zwarte zwanen tegen dan vroeger. Eén van de redenen hiervan is de verminderde schaalbaarheid van de samenleving. Met schaalbaarheid wordt bedoeld dat prestaties in delen kunnen worden onderscheiden en per deel kunnen worden gewaardeerd en afgerekend. De werkzaamheden van iemand die op basis van een urencontract werkt zijn schaalbaar, en zijn inkomen is beter voorspelbaar dan dat van bijvoorbeeld de artiest die een gouden DVD scoort of de auteur die een bestseller schrijft. Bij materiële producten zien we deze schaalbaarheid vaak nog wel terug, maar bij immateriële diensten, die tegenwoordig in ons deel van de wereld een groot deel van de economie uitmaken, is dat veel minder het geval.�
	Volgens Taleb is er nog een oorzaak dat veel experts ten onrechte verwachtingen wekken. De beste voorspellingen komen van experts die zich bezighouden met problemen die zich steeds op dezelfde wijze voordoen. Voorbeelden van dergelijke experts zijn vleeskeurmeesters, astronomen, testpiloten, bodemkundigen, schaakgrootmeesters, natuurkundigen, wiskundigen, accountants en verzekeringsanalisten. Voorbeelden van experts die over het algemeen geen meerwaarde hebben, zijn volgens Taleb beurshandelaren, klinisch psychologen, psychiaters, rechters, gemeenteraadsleden, economen en financieel adviseurs. Zij hebben immers te maken met problemen die zich steeds op een andere wijze kunnen voordoen. Hierdoor ontbreekt het deze experts aan betrouwbare empirische kennis om professioneel te handelen. Daarbij komt nog eens dat veel experts niet weten wat zij niet weten, en dat leidt volgens Taleb tot zelfbedrog.�
	Het beroep dat hij jarenlang heeft uitgeoefend, handelen op de geld- en kapitaalmarkt, heeft hem aan de voorspelbaarheid van koersontwikkelingen ernstig doen twijfelen. Taleb gaat echter te ver als hij het verkennen van de toekomst voor onmogelijk houdt.
	De zoektocht naar de geheimen van de toekomst is vaak een zoektocht naar zwarte zwanen. Dit boek is hiervan een voorbeeld en laat zien dat er vele ontwikkelingen zijn die als onvermijdelijk worden aangemerkt, maar nog niet op de beleidsagenda staan. Toekomstonderzoek is dan ook een onmisbaar onderdeel van elk strategisch planningsproces. Tegelijkertijd stelt toekomstverkenning hoge eisen aan de onderzoeker. Hij moet afstand nemen van de in deze tijd geldende best practices en moet zich voortdurend afvragen of hij toch niet lijdt aan zelfbedrog, omdat de wens de vader van de gedachte blijkt te zijn. Of, positief geformuleerd: wie de toekomst wil verkennen, moet de strijd aangaan met het ‘zwarte zwanen-fenomeen’. Dat betekent dat hij moet voorspellen wat voorspelbaar is en op basis daarvan kansen zien die voor anderen zwarte zwanen zijn. Een ondernemer bouwt op deze wijze een unieke positie, een voorsprong op, maar niet zonder zich voortdurend af te vragen of zijn droom geen luchtkasteel is. Bedenk: inmiddels blijkt veel voorspelbaar en er is al veel bekend over de nieuwe tijd die zich aandient, zoals ik in de volgende hoofdstukken zal laten zien.
	De ontdekkingsreis in de wereld van morgen is met name fascinerend omdat onze maatschappij in een stroomversnelling van veranderingen terecht is gekomen. Op steeds meer fronten breekt de wereld open, en ontstaat iets nieuws. Verschillende paradigmaveranderingen vallen samen, versterken elkaar, of hebben nog niet plaatsgevonden en zijn zelfs nog onbekend.
	Als de voortekenen ons niet bedriegen, staan we aan het begin van de symbiotische tijd. Dit is de tijd waarin mensen ervaren sterk van elkaar afhankelijk te zijn. Binnen die kaders nemen ze ieder hun eigen verantwoordelijkheid en passen zich aan elkaar aan. Volgens de Franse futuroloog Joël de Rosnay voegen mensen zich in de nieuwe tijd niet alleen naar elkaar, maar behoort de toekomst bovendien aan samenlevingen waarin de mens een symbiose met zijn natuurlijke artefacten aangaat. Hun systemen, machines en organismen staan garant voor een hectische en snel evoluerende wereld, waarin mogelijkheden te over zijn om de toekomst vorm te geven, ten goede of ten kwade.
	Figuur 1.4. Voorbeeld van symbiose: vogel eet de tanden schoon van een krokodil.
	Al met al ligt de komst van de symbiotische tijd in het verschiet. Het is de tijd waarin computers onze taal spreken, waarin technologie nauw aansluit bij onze wensen en behoeften en waarin mens en machine intensief met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend verbeteren. Deze vaak revolutionaire ontwikkelingen komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
	Futures Fit is een geavanceerde methode die is ontworpen om de strategische ruimte van de komende tijd te onderzoeken. Het is een methode die ondersteuning geeft aan onwillekeurig welk planproces. Zij doet dat middels het zogenaamd ‘strategisch kwartetten’.
	De methode is in haar toepassing eenvoudig. Zij beschouwt strategische planvorming als een groepsproces met inhoudelijke inbreng van verschillende personen. Om de valkuilen te vermijden die hiervoor zijn aangegeven, start de methode met de vraag aan de deelnemers om hun visie te geven op in hun ogen relevante langetermijnontwikkelingen die buiten hun directe werk- en leefomgeving liggen. Zij leggen aan elkaar daaromtrent verschillende feiten en meningen voor. Zij zoeken daarbij niet naar oorzaken en geven nagenoeg geen verklaringen over het waarom. Zouden zij dat wel doen, dan worden er argumenten uitgewisseld die in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden van belang zijn en het gesprek richten op de wereld van vandaag.
	De procesbegeleider heeft tot taak om in het debat in ieder geval de naar de mening van de deelnemers meest relevante aandachtsgebieden aan bod te laten komen, waarbij de volgorde waarin de onderwerpen aan de orde komen, niet van belang is. Op deze wijze ontstaat er een narratief debat, waarmee het onderbewuste en het creatieve vermogen van de deelnemers wordt gevoed.
	Tijdens het gesprek hebben de deelnemers tot taak om zo veel mogelijk onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden tot onderdeel van, of meer letterlijk: tot kaart in het kwartetspel te maken. Een deelnemer die een onderwerp wil toevoegen, vraagt zijn medespelers of zij accepteren dat zijn onderwerp onderdeel van het spel wordt. Zijn alle kaarten van het spel toegewezen, dan spreekt iedere deelnemer zich expliciet uit over de relevantie van de feiten en meningen (de kaarten) die aan de orde zijn geweest. Met behulp van een statistische methodiek ontstaat er vervolgens niet alleen een goed inzicht in de beelden van de toekomst zoals de planvormers die voor ogen hebben, maar ook in de strategische opties die in de collectieve visie van de deelnemers aanwezig blijken te zijn. De zo ontstane strategische opties zijn maximaal toekomstgeoriënteerd en minimaliseren tunnelvisies, blikvernauwingen en andere vormen van eenzijdige waarneming.
	In grote lijnen kent Futures Fit drie aspecten die het spel tot een uniek instrument in de besluitvorming maken. Deze aspecten, waar ik hierna puntsgewijs op in ga, zijn:
		de inrichting van de strategische ruimte;
		de keuze en uitwerking van de scenarioplots;
		de besluitvorming.
	In de eerste fase van het planvormingsproces wordt de wereld om het studie-object heen diepgaand verkend. Daar waar onderwerpen met een brede economische en maatschappelijke scope aan de orde zijn, gebruikt Futures Fit daarvoor een systematiek die uitgaat van ontwikkelingen in vier aandachtsgebieden, te weten:
	1. mensen in de netwerksamenleving;
	2. bestuur van bedrijven en publieke domeinen;
	3. technologie; en
	4. het bedrijf als metafoor van de wijze waarop de economie is georganiseerd.
	Schematisch weergegeven ziet de strategische ruimte er als volgt uit.
	Figuur 1.5. De strategische ruimte.
	In de strategische ruimte staan de twee paradigmaveranderingen centraal, het bestuurlijk en het techno-economisch paradigma. Deze paradigma’s en de vier aandachtgebieden in de figuur beïnvloeden elkaar. Zo hebben technologische ontwikkelingen invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en de netwerksamenleving die de afgelopen decennia is gevormd heeft voor het bedrijfsleven weer belangrijke consequenties. Deze wederzijdse beïnvloeding van de diverse domeinen uit het model, worden in de hoofdstukken 2 tot en met 5 uitgewerkt.
	Niet bij alle bedrijven en organisaties zijn de in dit boek behandelde ontwikkelingen relevant. Afhankelijk van het aan de orde zijnde strategische vraagstuk zullen er specifieke feiten en ontwikkelingen zijn die belangrijk worden geacht en die in dit boek niet aan de orde komen. Maar er is een grote kans dat veel trends die in dit boek zijn beschreven inspiratiebronnen zijn van onverwachte aspecten, die in de strategische ruimte van het planproces een plaats verdienen.
	In Futures Fit maken de deelnemers ieder een lijst met onderwerpen of ontwikkelingen die zij voor het planproces van de organisatie van belang achten. Een gezamenlijk debat over de belangrijke trends in de verschillende aandachtsgebieden kan hierbij behulpzaam zijn. Als vuistregel voor het spel kan worden aangehouden dat iedere deelnemer voor zichzelf zes trends of onderwerpen per aandachtsgebied agendeert. Hij bereikt daarmee een zekere diepgang in het beschrijven van het toekomstige krachtenveld waarin de naar strategie zoekende organisatie opereert.
	Vervolgens proberen de deelnemers te ontdekken of de onderwerpen die zij gekozen hebben ook door andere deelnemers zijn gekozen of relevant worden geacht. In deze fase maken de deelnemers kaarten aan, waarop onderwerpen staan die na collectieve besluitvorming zijn vastgesteld. Het kwartetten gaat door totdat het vastgestelde aantal kaarten is bereikt. Zijn er tien deelnemers dan wordt het aantal onderwerpen gelimiteerd tot dertig, zijn er meer spelers dan mag het aantal groter zijn.�
	Aan het einde van het kwartetten wordt de balans opgemaakt en controleren alle deelnemers of zij beschikken over alle kaarten met de collectief gekozen onderwerpen. Iedere deelnemer legt deze kaarten vervolgens individueel op volgorde van relevantie voor de organisatie. Zie figuur 1.6.
	Figuur 1.6. Het patroon waarin 24 kaarten van het strategisch kwartet op
	relevantie worden neergelegd. Wanneer er meer kaarten/onderwerpen zijn
	gekozen, wordt aan iedere kolom 1 of meer kaarten toegevoegd,
	waarbij de bel-curve gehandhaafd blijft.
	Het lijkt een eenvoudige opgave om de kaarten op deze wijze te ordenen, maar in de praktijk gaat het vaak om een lastige opgave, zelfs voor doorgewinterde strategische planners.
	Wanneer de individuele deelnemers klaar zijn, worden hun uitkomsten vastgelegd. Daarmee is de eerste fase van het spel afgerond.
	Het vervolg van het strategisch kwartet is de statistische analyse van de verkregen uitkomsten. Die statistische analyse levert doorgaans belangrijke informatie op. Tegen de achtergrond van het model van de strategische ruimte wordt op deze wijze vastgesteld welke veranderingen in het bestuurlijk en het techno-economisch paradigma door de deelnemers worden verwacht en, meer specifiek, van welke ontwikkelingen, feiten en meningen de individuele deelnemers bij het leggen van de kaarten zijn uitgegaan. De statistische analyse geeft een beeld van de onderwerpen die door verschillende deelnemers op eenzelfde wijze op relevantie zijn gerangschikt. Deze selectie van onderwerpen leent zich doorgaans voor nadere uitwerking in de vorm van een scenario en wordt derhalve een ‘scenarioplot’ genoemd. Soms blijken er systematisch afwijkende visies te bestaan, die evenwel met elkaar kunnen worden verenigd en elkaar uiteindelijk versterken. In andere gevallen is er sprake van conflicterende meningen die, wanneer zij aan het begin van het strategisch planproces bekend zijn, vroegtijdig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarmee kunnen de deelnemers de discussie over de controversiële onderwerpen voeren, nog voordat de concrete plannen worden uitgewerkt. Een voorbeeld van een in de praktijk uitgevoerd strategisch kwartet, inclusief de statistische analyse en de daaropvolgende explicitering van de diverse visies, vindt u terug in paragraaf 6.3.
	Bij het uitwerken van de scenarioplots richt de discussie zich vooral op feiten en meningen die ten aanzien van de uitwerking van het betreffende scenario een rol spelen. Als het scenario een beleidsoptie is of een innovatieplan, dan kunnen de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling ervan ter tafel worden gebracht. Vervolgens wordt het kwartetten beoefend op dezelfde wijze als hierboven werd aangegeven. Op deze manier wordt bij het uitwerken van het scenarioplot een groot aantal aspecten in aanmerking genomen, hetgeen de kwaliteit van de beschrijving sterk bevordert. Ook nu weer worden de in aanmerking komende kaarten collectief gekozen en door de deelnemers individueel gerubriceerd op relevantie. Het resultaat is een of meer concrete uitwerkingen van de mogelijkheden die zich binnen het scenarioplot voordoen. Ook van de andere scenarioplots kunnen op deze wijze concrete invullingen worden gegenereerd.
	Figuur 1.7. Voorbeeld van de positionering van drie scenarioplots.
	De omvang van de bollen geeft de relatieve omvang
	van de betreffende innovatie aan.
	Ten behoeve van de besluitvorming moet vervolgens worden vastgesteld of de verschillende beleidsopties dan wel innovaties uitvoerbaar zijn en voor de betrokkenen financieel aantrekkelijk. In feite is er hier sprake van een cyclisch proces, want bij de uitwerking van het toekomstbeeld in concrete producten, bedrijfsvoeringen of instituties moet voortdurend worden nagegaan of het uitgangspunt van de planvorming intussen niet uit het oog is verloren. In de praktijk komt het namelijk vaak voor dat betrokkenen zozeer opgaan in de uitvoeringsproblematiek, dat de innovaties of beleidsopties worden geplaatst in de al bestaande structuren, met als gevolg dat sommige nieuwe inzichten die bij de vorming van het toekomstbeeld zijn ontstaan, naar de achtergrond verdwijnen.
	Ter verduidelijking van dit proces maak ik gebruik van de zogenaamde leiderschapscirkel van A.J. Berkhout.�
	Figuur 1.8. De leiderschapcirkel.
	De figuur laat zien dat de analyse van de strategische ruimte – met behulp van Futures Fit – tot een of meer scenarioplots leidt. De scenario’s worden vervolgens uitgewerkt in road maps, transitiepaden, waarin ambities worden vertaald naar tijdpaden waarlangs de beoogde veranderingen in relatie tot elkaar worden getoond, en waarbij de korte-, de middellange- en de langetermijnplanningen met elkaar worden verbonden. Het transitiepad wordt derhalve gemarkeerd door een aantal opeenvolgende acties, die samen naar het gewenste doel leiden. Vergeet daarbij niet dat in de praktijk juist de kortetermijnsuccessen aanzienlijk bijdragen tot de realisatie van de langetermijndoelen, want succes motiveert.
	Maar een transitiepad is niet altijd eenduidig. Vaak leidt risico-analyse tot het formuleren van alternatieven; er blijken meer wegen te zijn die naar Rome leiden. Het vinden van het meest geëigende transitiepad kan met behulp van Futures Fit plaatsvinden.
	Dit heeft tot gevolg dat aan elk scenarioplot een of meer transitiepaden zijn verbonden. De hierop aansluitende procesplanning geeft inzicht in zowel het meest aantrekkelijke scenario als in het meest wenselijke transitiepad.
	Voor het uitvoeren van een strategisch proces is visionair leiderschap nodig: leiders die op overtuigende wijze aangeven welke richting de organisatie moet inslaan, die tijdig strategische keuzes durven te maken en hun omgeving inspireren en ondersteunen om de gekozen ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Een visionair leider bundelt de individuele inbreng van gemotiveerde mensen met de juiste kennis en vaardigheden.
	Tenslotte op deze plek nog dit: de kwaliteit van een strategie mag niet worden afgemeten aan de mate waarin de gerealiseerde werkelijkheid aansluit bij de verwachtingen. Achteraf gelijk krijgen is geen verdienste. De kwaliteit van een strategie ligt eerst en vooral in de professionaliteit van het besluitvormingsproces. Daarom is het wenselijk om bij belangrijke beslissingen steeds duidelijk aan te geven wie aan het besluitvormingsproces moeten deelnemen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat zo impliciet wordt erkend dat de strategische plannen gebaseerd zijn op de kennis en keuzes van alle deelnemers. Deze erkenning draagt er bovendien toe bij dat besluitvormers zich rekenschap geven van hun individuele rol en zich terdege voorbereiden, onder meer door het verwerven van kennis in hun omgeving, en zich zo nodig verzekeren van de medewerking van externe personen die over de noodzakelijke informatie beschikken.
	In de volgende hoofdstukken (2 tot en met 5) wordt de nieuwe strategische ruimte van bedrijven en organisaties verkend. Het gaat om vier aandachtsgebieden die ik hier nog even kort aanstip.
	In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat de wereld openbreekt omdat mensen overal ter wereld zich steeds meer in allerlei netwerken organiseren. Daarnaast wonen steeds meer mensen in steden, en dat betekent niet alleen dat we de beschikking hebben over betere voorzieningen, maar ook dat we meer mogelijkheden hebben om contacten te leggen die een belangrijke invloed op ons leven hebben. Netwerkvorming leidt op een groot aantal plaatsen tot ongemeen krachtige clusters, een verschijnsel dat zich niet eerder in deze mate in de geschiedenis heeft voorgedaan.
	Deze netwerken zijn een nieuw fenomeen, die het bestuur van private en publieke organisaties ingrijpend veranderen. Dit veranderingsproces wordt vaak geduid met de uitspraak dat ‘de kloof tussen consument en producent, werknemer en werkgever en burger en politiek steeds groter wordt’. We zien in hoofdstuk 3 hoe die kloof kan worden overbrugd. Alles wijst erop dat vanuit sociale netwerken de druk op de bestuurderen steeds groter wordt, maar het is nog te vroeg om vast te stellen of het bestuur al aan een veranderingsproces is begonnen. Veel oude instituties staan onder druk, of zijn reeds machteloze bestuurslichamen geworden. Maar de urgentie om hier iets aan te doen wordt algemeen onderkent en de eerste stappen om een veranderingsproces binnen bestuurlijk Nederland op gang te brengen zijn gezet. Ook ondernemingen zullen hun organisatie ingrijpend moeten veranderen om daadkrachtig te kunnen optreden.
	De wereld breekt ook open waar het technologische ontwikkelingen betreft. Hoofdstuk 4 laat zien dat er op essentiële terreinen sprake is van zeer snelle groei, waardoor in de huidige tijd en in de nabije toekomst veel nieuwe producten tegen steeds lagere prijzen op de markt komen. In ontwikkelingslanden betekent dit voor velen een eerste ontmoeting met hoogwaardige technologie, maar ook onze wereld moet zich aanpassen aan de hoge snelheid waarmee de technologische veranderingen zich voordoen.
	Niet in de laatste plaats breekt de wereld open in de economie, die fundamenteel verandert. De toegenomen welvaart leidt onder meer tot een toegenomen vraag naar immateriële producten. Hieraan is grote behoefte, omdat veel mensen in dit deel van de wereld tegenwoordig op zoek zijn naar beleving en zingeving. De markten die hierdoor ontstaan, kunnen en moeten snel doorgroeien, al was het maar om werkgelegenheid te scheppen en de overheid te voorzien van de middelen die noodzakelijk zijn om de maatschappij leefbaar te houden.
	Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over de nieuwe tijd waarin het fenomeen ‘zwarte zwanen’ haar betekenis zal kunnen verliezen. In de nieuwe tijd zullen de mensen niet langer op zoek gaan naar kansen die in hun ‘huidige’ situatie van belang zijn. Zij zullen zich de nieuwe tijd eigen maken, zich daarin bewegen en er een plaats in vinden. Mensen zullen zich aanpassen aan nieuwe situaties. Ook voor veel organisaties is flexibiliteit inmiddels een bestaansvoorwaarde. De toekomst is begonnen.
	De eerste stad die de nakomelingen van Noach bouwden, was Babel. De stad lag in de vlakte van Sinear, niet ver van de Eufraat.� De mensen daar spraken één taal en vormden één gemeenschap. In Genesis 11 staat hun verhaal. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we stukken klei nemen en die in het vuur bakken.’ Die stukken klei gebruikten ze als bakstenen en ze gebruikten asfalt als specie. Toen zeiden ze: ‘Laten we nu een stad gaan bouwen met een toren zo hoog als de hemel. Dat zal ons beroemd maken en we raken dan niet over de hele aarde verspreid.’ Toen kwam de Heer naar de aarde om de stad en de toren te zien die de mensen aan het bouwen waren. ‘Wat ze hier doen,’ dacht God, ‘is nog maar het begin. Ze zijn nu één volk en spreken één taal. Straks kunnen ze alles doen wat in hen opkomt. Laten we verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet langer verstaan.’ Zo verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde; de bouw van de stad moesten ze staken. Die stad heet Babel: verwarring, omdat de Heer daar de taal van alle mensen in verwarring bracht en hen vandaar over de hele aarde verspreid heeft.
	De Toren van Babel heeft echt bestaan. Op spijkerschrifttabletten zijn vermeldingen gevonden van een ziggoerat, een trapvormige tempeltoren die 91 meter hoog was en een basis had van 91 bij 91 meter. De toren hoorde bij de tempel van Mardoek, gewijd aan de voornaamste god van Babylonië. De Babyloniërs noemden hun toren Bab-Iloe, Poort van God. De toren werd in 689 voor Christus verwoest, daarna herbouwd en tenslotte voltooid door Nebukadnessar II. De Perzen van Xerxes sloopten de toren opnieuw, in 478 voor Christus Uit de kleitabletten met spijkerschrift blijkt ook dat men met de toren daadwerkelijk de hemel wilde bereiken.
	Het Bijbelverhaal gaat ervan uit dat God dit als hoogmoed zag en het volk strafte voor deze zonde. Exegeet Ellen van Wolde pleit op grond van Joodse uitlegtradities voor een andere, niet-antropocentrische en niet-moraliserende uitleg van dit Bijbelverhaal. Volgens haar bestaat de kern van het verhaal van de Toren van Babel niet uit een krachtmeting tussen de mens en God. Gods ingreep is dan ook geen straf of afwijzing. Geplaatst in de opbouw van het boek Genesis gaat het verhaal over het vruchtbaar en bewoonbaar maken van de aarde. Verscheidenheid tussen mensen staat in dienst daarvan en is daarvoor zelfs onmisbaar. In de tijdsorde van het boek Genesis, zo stelt Van Wolde, volgen de gebeurtenissen in Babel op een eerder verhaal, waarin de spreiding van mensen en de verschillen tussen hen in taal en cultuur al heeft plaatsgevonden. En zo is het bouwen van de Toren van Babel een reactie op het feit dat de bewoners van de aarde behoudend en angstig aan elkaar klitten, en doen alsof de feitelijke verscheidenheid tussen groepen mensen met elk hun eigen taal, cultuur en leefwijze (zoals in dit verhaal nomaden, stadsbewoners en zeevaarders) niet bestaat. Wat God corrigeert, is dan niet de menselijke hoogmoed, maar de menselijke behoudzucht en de angst.�
	Figuur 2.1. De Toren van Babel geschilderd door Pieter Bruegel de Oude.
	Als de Bijbel in onze tijd zou worden geschreven, dan zou het nog anders worden geformuleerd: de Toren van Babel is gebouwd door mensen die een hek om hun wereld zetten. Zij bouwden een soort gated community, een Europa exclusief voor Europeanen, een Nederland voor alleen Nederlanders. De bouwers van Babel spraken een eigen jargon, zoals ook in onze tijd veel groepen eigen woorden kiezen, langs elkaar heen praten en elkaar niet verstaan. De Toren van Babel symboliseert daarmee het menselijk falen om gezamenlijk een betere wereld te creëren.
	Niet alleen in de Bijbel zijn mensen op zoek naar een betere wereld. In onze tijd verhuizen op aarde iedere dag 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Er is een permanente volksverhuizing aan de gang. Inmiddels wonen er op aarde meer mensen in steden dan daarbuiten. In die steden zijn de nieuwkomers vaak niet welkom. De mensen die reeds in de stad wonen, hebben er hun Torens van Babel gebouwd.
	Van de ruim 3 miljard stadsbewoners op aarde woont 1 miljard in sloppenwijken. Het tempo van de groei van de steden is nauwelijks bij te benen voor overheden, die de zorg hebben dat deze mensen kunnen eten en werken. Overheden moeten scholing, schoon water en gezondheidszorg bieden. Maar dat lukt blijkbaar vaak niet, want de mensen die in krotten of hutten leven, moeten het stellen zonder schoon water, sanitair en riolering. Wie geen kraan of toilet heeft, loopt grote kans ziek te worden, waardoor jaarlijks 1,5 miljoen mensen (vooral kinderen) sterven. Niet alleen steden in ontwikkelingslanden zijn slecht voorbereid op deze problemen, ook in de buitenwijken van Parijs wonen al met al zo’n 200.000 daklozen. Over 10 jaar zullen er in Afrika 60 steden zijn met meer dan 1 miljoen inwoners, op het Amerikaanse halfrond 65 en in Azië niet minder dan 250. Defensiespecialist Ko Colijn houdt zijn hart vast voor de consequenties die deze ontwikkeling zal hebben voor de veiligheid. Hij voorziet steeds meer gangs en andere criminele netwerken, die van wijken no-go-area’s voor leger, politie en overheidsdiensten maken. Hij verwijst in deze naar Braziliaanse steden waar dagelijks tientallen slachtoffers vallen door geweld tussen bendes en aan het onduidelijke front tussen politie en onderwereld. Het zijn ontwikkelingen die niet passen in het denken van klassieke veiligheidsexperts. Die zijn volgens Colijn gewend aan oorlogen van de ene staat tegen de andere, desnoods tegen stateloze groepen (Al-Qaida), maar zij weten niet hoe ze moeten omgaan met oorlogen van binnenuit.�
	Liefde voor de stad
	Grote stadsdenkers als filosoof Walter Benjamin, activist Jane Jacobs en publicist Richard Sennett – auteur van onder meer The Fall of Public Man – hebben met liefde geschreven over de stad als vorm van samenzijn. Stedelijke openbaarheid is voor hen het samenleven van een groep volstrekt willekeurige mensen en daarmee de tegenhanger van de dorpse samenleving waar privé en openbaar vrijwel samenvallen. De stedelijke verdraagzaamheid is een vorm van gemeenschap die het privéleven ongemoeid laat. Juist omdat we in de stad privéovertuigingen en leefwijzen niet hoeven op te geven, kunnen we die van anderen verdragen. Drukke straten, pleinen en stadsparken zijn van oudsher de dragers van deze openbaarheid. Op deze unieke locaties kun je de samenleving ervaren op afstand, maar ook vanuit een zekere betrokkenheid, als het de stad is waar je woont en werkt. Daarnaast is de stad een virtuele ruimte. De visie van de Amsterdamse cultuurfilosoof Steve Austen sluit hierop aan. Voor hem zijn steden bij uitstek plaatsen waar de pluriforme samenleving ruimte krijgt. De stad is een nooit eindigend experiment in co-existentie: voortdurende irritatie, genot, weerzin en liefde oproepend bij haar bezoekers en inwoners, een ultieme remedie tegen de verveling.� Er is geen sprake van een stad wanneer deze etnisch of ideologisch is gezuiverd. Wanneer hij het over stedelijk samenleven heeft, hanteert Harvard hoogleraar Lawrence Lessig de term commons, een begrip dat verwijst naar een centrale plaats in een stad of park waar toegang vrij is en waar informatie kan worden uitgewisseld. In de Engelse taal verwijst het woord commons naar in common, dat gezamenlijk gebruik of bezit aanduidt. De openbare weg is gemeenschappelijk bezit, evenals parken en stranden dat zijn. Ook de relativiteitstheorie van Einstein, de werken van Shakespeare en het leefklimaat van de stad zijn voor een ieder vrij beschikbaar en vallen dus onder commons.�
	In de opvatting van de Amerikaanse onderzoeker Richard Florida is tolerantie een belangrijke factor bij het stimuleren van welvaart. Welvaart wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door beschikbare kennis, de kwaliteit van opleidingen, onderzoek en de technologie-infrastructuur. De tweede groeifactor is talent, waarmee Florida de inzet van de mens onderstreept, een essentiële factor in high tech-activiteiten. De derde factor is tolerantie. Florida ziet kennis en talent als ‘voorraad’ en tolerantie als de ‘stroom’ die deze ‘voorraad’ omzet in producten. Succesvolle steden en regio’s zijn derhalve open, divers en tolerant jegens minderheden en andersdenkenden. In zijn boek The Rise of the Creative Class neemt hij afstand van het beleid dat in veel steden uitsluitend is gericht op het lokken van bedrijven met financiële tegemoetkomingen (ten behoeve van de werkgelegenheid), op het aanleggen van sportcomplexen (ten behoeve van de voorzieningen) en op het bouwen van winkelcentra (ten behoeve van de plaatselijke ondernemers). Dit beleid is volgens Florida eenzijdig, want het beperkt zich tot het vergroten van de ‘voorraad’, terwijl het vooral de ‘stroom’ is, de ‘flow‘, die centraal moet staan.
	Tolerantie is zo belangrijk omdat er, in de terminologie van bestuurskundige Paul Frissen, een ‘horizontaliserende samenleving’ is ontstaan, waarin burgers, ondernemingen en de overheid zoeken naar een nieuw medium dat binding en betrokkenheid, samenhang en richting biedt. Dat medium zal in toenemende mate worden gevonden in netwerkachtige verhoudingen. De netwerksamenleving die zo ontstaat brengt veel veranderingen met zich mee. Er vindt bijvoorbeeld een omslag plaats van hiërarchie naar zelfgekozen leiderschap en van bevelsgerichtheid naar onderhandelingsgerichtheid. Dit zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop de overheid inhoud geeft aan het beginsel van de democratische rechtsstaat. In de netwerksamenleving is macht niet meer geconcentreerd in een centrum. Macht wordt vluchtiger en krijgt een netwerkkarakter.�
	Wereldmacht
	Amy Chua, hoogleraar internationaal en handelsrecht aan de Yale University en auteur van het boek: Day of Empire – How hyperpowers rise to global dominance and why they fall, stelt dat het belangrijkste verschil tussen de Verenigde Staten en China is dat elke Chinees met lef en talent Amerikaans staatsburger kan worden, maar dat een Amerikaan, ook al is hij professor, nooit burger van China kan worden. Haar boek behandelt grote mogendheden, die in hun tijd geen rivalen hadden van vergelijkbare omvang en macht. Chua’s centrale stelling is dat deze rijken nooit de status van hypermacht hadden kunnen bereiken zonder een grote mate van tolerantie ten aanzien van de etnische en religieuze diversiteit in hun invloedsfeer. Omgekeerd, schrijft ze, speelde bij de neergang van deze rijken de toenemende onverdraagzaamheid jegens minderheden een grote rol. Het gaat daarbij niet om tolerantie in de moderne betekenis van respect voor mensenrechten, maar, meer in strategische zin, om welbegrepen eigenbelang. De Romeinen hadden slaven en ook hun vrouwen hadden weinig te vertellen, maar leden van lokale elites en soldaten die de Romeinse levenswijze omhelsden, konden burger van Rome worden, ongeacht hun etniciteit of religie. Ook Perzische koningen en Mongoolse khans lieten mensen uit andere culturen en met andere godsdiensten meedoen, omdat ze zo konden beschikken over de uitheemse kennis en kunde van deze soldaten, ambachtslieden en wetenschappers. En ze waren zich er heel wel van bewust dat als ze deze ‘buitenlanders’ hun eigen goden lieten aanbidden, deze niet in opstand zouden komen.
	De evolutie van hypermachten blijkt uit een vergelijking van het Romeinse Rijk met de 17e-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden. Volgens Chua hebben die bijna niets met elkaar gemeen. De Nederlanden waren in de 17e eeuw niet uit op grondgebied maar op handel en monopolies, want men wilde geld verdienen. De verdraagzaamheid in deze streken trok mensen aan met kennis en kapitaal, die elders niet langer welkom waren. Amsterdam werd hét financiële centrum van de wereld toen de Spanjaarden Antwerpen bezetten en de protestanten daar uitweken naar de noordelijke Nederlanden, net als de Hugenoten die werden vervolgd in Frankrijk en de Joden die werden verdreven uit Spanje. Dankzij hun superieure maritieme technologie waren de Nederlanders dominant op zee. Dat leverde hen de controle over handelsroutes op, de daaraan verbonden inkomsten en de hegemonie in de wereld van toen.
	China speelt een belangrijke rol in het boek van Amy Chua. Toen onder de Ming-keizers het Rijk van het Midden uit angst voor bereden en zeevarende barbaren werd afgesloten van de buitenwereld, werkte dat ongelooflijk contraproductief voor het land. Sindsdien is het vaker gebeurd, tot en met de Culturele Revolutie van Mao Zedong. Afsluiting was altijd het begin van neergang. Chua gelooft niet dat China in de 21ste eeuw een hypermacht kan worden, omdat het een natie op etnische grondslag is: het tegendeel van een immigrantennatie als de Verenigde Staten.�
	De Belgische mediadeskundige Gust de Meyer verwijst in zijn verhandeling over communicatie naar verschijnselen van synchronisatie, die ook iets duidelijk maken over processen die plaatsvinden in mensenmassa’s. Waar veel mensen samenzijn komt een bijzonder verschijnsel voor, zoals dat bijvoorbeeld valt waar te nemen bij handgeklap dat spontaan ritmische patronen aanneemt, bijvoorbeeld de zogeheten Mexican wave in sportstadia.� Hier ligt een belangrijke sleutel voor het begrip van de complexe realiteit van tegenwoordig, én een moment van magische verwondering. De synchronisatie tussen mensen die groepsgewijs reageren heeft zijn equivalent in de dierenwereld, bijvoorbeeld bij glimwormen die tegelijk oplichten: zij communiceren niet alleen met hun buren, maar ook met verre soortgenoten op een grotere afstand. Dezelfde geometrie duikt ook op in de structuur van de proteïnen in ons lichaam, in de voedselketen van het ecosysteem, op het internet en zelfs in de grammatica en structuur van de taal.� Christiaan Huygens ontdekte in 1765 dat koekoeksklokken gelijklopen als ze niet te ver van elkaar verwijderd worden opgehangen. Als je vervolgens één klok stil zet, reageert de andere. Wie een toren van Babel bouwt, onttrekt zich aan de gemeenschap en zet daarmee de klok uiteindelijk stil.
	De informatierevolutie heeft de wereld veel kleiner gemaakt. In de komende tijd wordt het nog gemakkelijker om elkaar te bereiken, en de steeds betere beeldcommunicatie geeft aan deze contacten een belangrijke verdieping. Maar de grootste verbazing erover is voorbij. Aan het eind van de vorige eeuw ontdekten we dat er door al die contacten een virtuele wereld ontstond, die cyberspace werd genoemd. Naast de fysieke wereld waarin we leven en de mentale wereld waarin wij denken, bleek er ook een gebied te zijn waarin wij met elkaar contact onderhouden, elkaar inspireren en gezamenlijk besluiten voorbereiden. Inmiddels is veel over deze virtuele wereld bekend geworden.
	Wie de waarde van een netwerk wil bepalen, kan de Wet van Sarnoff volgen. David Sarnoff, (1891-1971) was voorzitter van Radio Corporation of America (RCA Corp) en is de naamgever van de wet die stelt dat de waarde van een niet-interactief netwerk evenredig is met het aantal gebruikers. Zo worden de ledenaantallen van omroepverenigingen gemeten om de betekenis van een publieke zender aan te geven en de waarde van een krant wordt afgeleid uit het aantal abonnees.
	Als leden van een netwerk met elkaar communiceren dan is er sprake van een interactief netwerk. De groei van een dergelijk netwerk kent een zichzelf versterkend effect of ‘sneeuwbaleffect’. Elke nieuwe actor die aan een gevestigd netwerk wordt toegevoegd, doet het aantal mogelijke contacten en profijtelijke interacties sterk toenemen. Het is niet ongebruikelijk daarbij te verwijzen naar Bob Metcalfe (geb. 1946), oprichter van 3Com Corporation en bedenker van het internet. De naar hem genoemde wet luidt: de waarde van een interactief netwerk neemt kwadratisch toe wanneer er een gebruiker wordt toegevoegd. In formule: N(N − 1)/2, als N het aantal aansluitingen voorstelt. Deze waarde is nagenoeg identiek aan N2.
	�
	Figuur 2.2. Visualisatie van de Wet van Metcalfe.
	De figuur illustreert hoezeer het aantal mogelijke verbindingen samenhangt met het aantal aansluitpunten. Het is deze wetmatigheid die de betekenis van interactie onderstreept.
	In veel sociale netwerken domineren informele contacten, vaak zwakke verbindingen van mensen die bij elkaar te rade gaan alvorens een mening te bepalen of een keuze te maken. Als mensen met elkaar contact onderhouden, gezamenlijk een mening vormen of activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een uitermate krachtig netwerk. De kracht van deze netwerken neemt exponentieel toe met het aantal gebruikers. De reden hiervan is dat mensen vaak deel uitmaken van een aantal netwerken, en dat die netwerken daarmee weer aan elkaar gekoppeld raken en elkaar versterken.
	De wet die de waarde van deze netwerkrelaties onder woorden brengt, is de Wet van Reed, genoemd naar David Reed, Fellow bij HP en MIT Media Lab. Met dank aan Guus Berkhout wordt ter toelichting het volgende opgemerkt.� Als N het aantal mensen is dat actief is in een open samenleving, dan zegt de Wet van Reed dat die N mensen maximaal 2N verschillende sociale groepen met elkaar kunnen vormen (voor de preciezen onder u, het exacte aantal is 2N– N-1). Het aantal mogelijke sociale groepen loopt daarmee exponentieel op met het getal N, en dat gaat heel hard. Voor N=5 zitten we op 26, voor N=10 op zo’n 1000 en voor N=30 hebben we het al over 1 miljard verschillende groepen. Figuur 2.3. illustreert de Wet van Reed voor N=4. De figuur laat zien dat 4 verschillende mensen (A, B, C, D) in totaal 11 verschillende groepen kunnen vormen (24– 4-1). Elke persoon komt 7 keer voor (23-1). Als B een persoon is met een spilfunctie, dan heeft het optreden van B grote invloed op het functioneren van de zeven groepen waarin B participeert.
	A B C D
	A B C *
	A B * *
	* * * *
	A B * D
	* B C *
	* * * *
	A * C D
	* * C D
	* * * *
	* B C D
	A * C *
	* * * *
	* * * *
	* B * D
	* * * *
	* * * *
	A* * D
	Figuur 2.3. Illustratie van de Wet van Reed.
	Een voorbeeld van de werking van de Wet van Reed is het ontstaan van de wereldwijde recessie van 2008. Vanwege de systeemcrisis in de financiële sector viel in een aantal netwerken plotseling de kredietverlening terug. De burger merkte vervolgens dat de autodealer die altijd voor de financiering van zijn auto zorgde, daarin ineens terughoudender werd. Als klant van een postorderbedrijf had hij dezelfde ervaring en als bezitter van een creditcard merkte hij plotseling dat de bank aan zijn kaarthouders strengere eisen ging stellen. De makelaar met wie hij door de jaren heen zo’n goed contact had opgebouwd, stond vaker met lege handen bij zijn klanten. Omdat verschillende netwerken waarvan deze burger deel uitmaakte op hetzelfde moment dezelfde boodschap afgaven, was het effect zeer groot en de recessie kon zodoende onverwacht en hard toeslaan.
	Een ander voorbeeld betreft de aantrekkingskracht van de stad. De stad kan worden opgevat als een verzameling van netwerken. In de stad maken mensen deel uit van verschillende sociale groepen, waardoor de wet van Reed in de stad van kracht is. Naarmate de clusters, de sociale groepen die samen de stad vormen, hechter worden en zich sterker profileren, neemt ‘de toegevoegde waarde van de stad’ sterk toe. Bij het beeld van een stad als verzameling van clusters moeten ook de groepen mensen die schrijnende armoede kennen, die in getto’s wonen of een criminele organisatie vormen worden meegenomen. Ook zij zijn medebepalend voor ‘de waarde van de stad’.
	Samengevat zijn er dus drie wetten die betrekking hebben op de waarde van netwerken, de Wet van Sarnoff, de Wet van Metcalfe en de Wet van Reed.
	Figuur 2.4. De waarde van een netwerk is afhankelijk van
	de mate van interactie tussen de deelnemers.
	Netwerken van mensen hebben nog meer eigenschappen. Natuurlijk zien we dat in sociale groepen ongelijkheid heerst. Ook is niet ieders mening even belangrijk. Wie eenmaal in een positie is dat zijn mening wordt gehoord, wordt steeds belangrijker. Persoonlijke invloed kan tot grote hoogte stijgen. Dit verschijnsel wordt ook wel het winner-takes-all-effect genoemd. De socioloog Robert K. Merton noemde dit in 1968 het ‘Mattheϋs-effect’.� In Mattheϋs 25:29 staat immers: ‘Want aan hij die heeft, zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van degene die niet heeft, zal genomen worden wat hij heeft.’
	Het wellicht bekendste sociale netwerk is het internet.� Het world wide web is ooit begonnen met één webpagina: de beroemde pagina van Tim Berner-Lee. Vervolgens zijn er steeds meer pagina’s bijgekomen, die min of meer toevallig verbindingen leggen met andere, al bestaande pagina’s. Aangezien oude pagina’s langer kans hebben om contacten te maken, zullen vooral de ‘oude knopen’ sterk zijn. Anders gezegd: mensen linken naar bekende pagina’s en deze pagina’s zijn zo bekend, omdat er al veel naar gelinkt is. Dit betekent dat de kans dat naar een bepaalde pagina gelinkt wordt evenredig is met het aantal reeds bestaande verbindingen met deze pagina. Als dit proces in een assenstelsel gesimuleerd wordt, ontstaat een beeld van het verschijnsel dat wordt aangeduid met de term ‘power law’ (figuur 2.5.).
	De power law is werkzaam op vele gebieden – ik geeft hier enkele voorbeelden uit de wetenschap. Natuurkundige Sidney Redner van Boston University onderzocht de mate waarin citaten uit wetenschappelijke artikelen voorkomen. De helft van de 800.000 door hem onderzochte artikelen werd nooit geciteerd, maar enkele hadden een zeer lange referentielijst.� Wetenschapshistorica Margaret Rossiter ontdekte in 1993 het ‘Matilda-effect’. Dit effect, genoemd naar de vroege feministe Matilda Joslyn Gage, laat zien dat het werk van vrouwen in de wetenschap dikwijls wordt genegeerd.� George Kingley Zipf op zijn beurt trof reeds in 1949 in de taalwetenschap frequentieverdelingen aan die dezelfde eigenschap vertonen. Als een dergelijke verdeling in een logaritmisch assenstelsel een rechte lijn vertoont, is er sprake van een power law.
	De power law in een lineair assenstelsel	De power law in een logaritmisch assenstelsel
	Figuur 2.5. Grafische weergave van de power law.
	De power law komt ook in de natuur veelvuldig voor. De Engelse natuurkundige Mark Buchanan wijst in dit verband op de structuur van de rivier Mississippi. Deze rivier is bij de Golf van Mexico breed. Stroomopwaarts wordt hij smaller en met zijn vele vertakkingen voldoet de rivier aan een nauwkeurig beschreven wiskundig patroon. Uit waarnemingen blijkt dat het aantal vertakkingen met een bepaalde hoeveelheid water W evenredig is aan 1/Wα, waarbij de macht α ongeveer 1,43 is. Deze formule wijst op de aanwezigheid van de power law. Ook van de Yangtze in China, de Nijl in Egypte en de Wolga in Rusland is dit patroon aangetoond. De verklaring is dat het water in de rivier erosie veroorzaakt, waardoor het landschap verandert. Dit leidt ertoe dat de waterloop zich opnieuw moet aanpassen. Dit proces herhaalt zich voortdurend.�
	Enkele jaren geleden heeft de NASA-satelliet Mars Orbiter gedetailleerde foto’s van de planeet Mars gemaakt. Daarvan heeft de Italiaanse natuurkundige Guido Caldarelli een studie gemaakt, waarmee hij aantoonde dat er op Mars een archaïsch riviernetwerk bestaat. Ook dit netwerk volgt dezelfde power law als rivieren op aarde. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat Mars en de aarde op dezelfde wijze zijn ontstaan.�
	Aangetoond is voorts dat de frequentieverdeling van de kracht van aardbevingen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen het patroon van de power law volgt.�
	�
	Figuur 2.6 Kracht van aardbevingen als power law.
	De socioloog Robert Axtell van het Brookings Institute in Washington DC onderzocht de statistische relatie tussen meer dan 5 miljoen bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn. Hij rangschikte deze bedrijven naar omzet en vond dat het aantal bedrijven met een omzetniveau S evenredig is met 1/S2. Ook hier geldt dus weer de power law: er is een vaste relatie tussen het aantal bedrijven met een hoge omzet en het aantal ondernemingen met een lagere omzet. Axtell onderzocht ook de groei van de betreffende bedrijven en stelde vast dat de power law ook in de groeivoet van bedrijven aanwezig is. Zo is verklaarbaar dat slechts de helft van de in 1980 aanwezige 5000 grootste Amerikaanse bedrijven in 2008 nog bestond.�
	Het toeval van rijkdom
	Het winner-takes-all-effect verklaart echter niet hoe nieuwe knopen uitgroeien tot enorme hubs. De site van Google, die pas in 1997 gelanceerd werd, is nu een van de grootste hubs van het internet. Als het aan toeval had gelegen, zou Google slechts een minieme kans hebben gehad om de oude giganten van het internet in te halen. Google’s succes wordt verklaard met het begrip ‘node fitness’. Volgens het principe van node fitness hebben bepaalde pagina’s een hogere intrinsieke kwaliteit of aantrekkingskracht dan andere. Hierdoor trekken zij veel links aan, ongeacht het aantal links dat ze zelf hebben. Het verschijnsel van zich spontaan organiserende netwerken verklaart dus niet alles, want ook de intrinsieke waarde van het netwerk is van belang. De power law en het winner-takes-all-effect resulteren in een samenleving met steeds meer ongelijkheid.
	New Yorker journalist Malcolm Gladwell heeft de structuur van netwerken treffend beschreven in zijn boek The Tipping Point.� Gladwell beschrijft hierin de betekenis van informatieverzamelaars, die hij ‘mavens’ noemt. Deze mensen maken vaak deel uit van meerdere discussie- en nieuwsgroepen op internet en hebben toegang tot veel informatiebronnen. De mavens die actief zijn in een bepaald onderwerpcluster, kennen vaak een informele hiërarchie, omdat enkele onder hen zich op den duur opwerpen als informele leiders van de groep. Deze personen noemt Gladwell ‘connectors’. Zij vervullen een coördinerende rol en onderhouden veel contacten met andere sociale netwerken. Hun sociale vaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld en zij verzamelen dan ook mensen op dezelfde wijze waarop anderen voetbalplaatjes of postzegels verzamelen. Connectors spelen een doorslaggevende rol in het beheersen van netwerkactiviteiten. Zij beperken zich niet tot de signalerende functie, maar spelen ook een sturende rol. Hun berichtgeving kan anderen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen. Het zoeken naar de kritische momenten die een verandering teweeg kunnen brengen, is dan nog maar een kleine stap. Gladwell spreekt in dit verband van de ‘20/80-regel’, waarmee hij aangeeft dat 20 procent van de mensen vaak 80 procent van de beslissingen bepaalt.
	Voor het nemen van de laatste stap dienen zich charismatische mensen aan die anderen overtuigen van het belang van bepaalde ontwikkelingen. Het gaat hier om mensen die weten hoe zij de steun van de publieke opinie kunnen verwerven en vertrouwen kunnen wekken. Zij weten hoe zij moeten omgaan met emotie als communicatiemiddel. Gladwell noemt hen ‘salesmen’. In het netwerkmodel waarop de Wet van Reed van toepassing is, verbindt deze charismatische leider verschillende sociale netwerken met elkaar en creëert zodoende de sterkst denkbare netwerkconfiguratie. Het zijn deze salesmen die de leiders van onze postmaterialistische tijd zijn. De kracht van salesmen ligt met name in de eenduidigheid van het onderwerp waarmee zij zich inlaten. Ze richten zich op single issues en verbinden daaraan simple rules die voor velen begrijpelijk zijn. Daarom is het optreden van salesmen erg belangrijk. Zij zijn namelijk degenen die toegang hebben tot relevante informatie en zij mobiliseren mensen die inhoud kunnen geven aan de verdere uitbouw van hun netwerken. Aan de overheid wordt niet gevraagd of zij met de activiteiten van de salesmen instemmen – die tijd is voorbij. De overheid moet zich daarentegen afstemmen op de ontwikkelingen die in de netwerken plaatsvinden.
	Massaparticipatie
	In het verlengde hiervan zien we de opkomst van de amateur-professional. De Engelse auteur Charles Leadbeater heeft onder meer bekendheid gekregen door de aandacht die hij heeft gevraagd voor ontwikkelingen waarin amateurs hun activiteiten op professioneel niveau uitoefenen.� De gevolgen hiervan kunnen nauwelijks worden onderschat. De consument die op zoek is naar een nieuwe auto en zich op internet aan de hand van onder meer autotests laat informeren over de kwaliteit van de verschillende merken en types, blijkt niet zelden over meer kennis van zaken te beschikken dan de professionele autoverkoper in de showroom. Het kopen van een auto op internet is dan een logische volgende stap, met als consequentie dat inmiddels veel showrooms van autodealers verliesgevend zijn geworden. In de sector van de boekhandel is het niet anders. Leadbeater spreekt van een fundamentele verandering in de verhouding tussen producent en consument: ‘In korte tijd is massaparticipatie belangrijker geworden dan massaconsumptie. Mensen willen zelf speler zijn, geen toeschouwer of passieve consument. Nieuwe technologie maakt het voor iedereen mogelijk zijn stem te laten horen. Mensen willen met anderen delen, ze willen zijn waar actie is, ze willen erkenning voor wat ze weten en wat ze doen.’�
	De gevolgen van de opkomst van de symbiotische economie zijn enorm, niet in de laatste plaats voor de belastingheffing en dus voor de staatskas. Consumenten betalen geen BTW over de korting die zij bij hun aankoop hebben bedongen. Omdat steeds meer klanten zelf produceren en zodoende lagere prijzen betalen, levert dat voor de fiscus op termijn minder inkomsten op.
	Ook zien we dat de arbeidsmobiliteit toeneemt. Voor veel werknemers geldt dat de identificatie met het bedrijf zwakker wordt en ontslag bij een bedrijf wordt – met name door de nieuwe generatie werknemers - als minder dramatisch ervaren dan vroeger. Of iemand freelance werkt of in loondienst is, hij moet in toenemende mate zijn eigen werk scheppen. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend, want arbeid raakt zo zijn functie als verschaffer van een collectieve identiteit kwijt. Nadat de mens al eerder zijn religieuze, politieke en familieverbanden zag wegvallen, komt hij ook in het economische leven op zichzelf te staan. Er zijn in de informatiesamenleving misschien wel genoeg kansen voor iedereen, maar die zijn alleen bereikbaar voor degenen die zich kunnen en willen aanpassen. Als gevolg van deze ontwikkelingen kan er gemakkelijk overbelasting van de cognitieve functies ontstaan. Castells stelt in dit verband dat, wat sommigen als ‘technologische overontwikkeling’ ervaren, gemakkelijk tot ‘sociale onderontwikkeling’ leidt. Dit laatste is een groot gevaar voor de maatschappij, omdat voor het goed functioneren van een netwerksamenleving sociale vaardigheden essentieel zijn.� De opkomst van de netwerksamenleving is daarmee niet voor iedereen een feest. Wie niet in staat is om gebruik te maken van deze nieuwe ontwikkelingen of alles graag bij het oude wil laten, moet ervoor waken geen slachtoffer van de informatiemaatschappij te worden.
	Het beeld van de symbiotische economie wordt completer met de inzichten die ons vanuit de natuurkunde worden aangereikt. De Engelse schrijver Mark Buchanan heeft in zijn boek The Social Atom aangetoond dat het menselijk gedrag vaak voorspelbaar is, omdat mensen patronen volgen die veel gelijkenis vertonen met het gedrag van atomen en moleculen. Het gaat vaak om eenvoudige regels, die aan de basis blijken te liggen van complexe systemen. Buchanan merkt dan ook op: ‘We zijn simpelweg atomen die hetzelfde denken, elkaar nadoen en handelen volgens eenvoudige wiskundige patronen’�
	Figuur 2.7. Mark Buchanan in The Social Atom:
	‘Denk in patronen, niet in mensen.’
	De contouren van de nieuwe tijd worden langzaamaan zichtbaar. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de netwerksamenleving, omdat de interactie tussen mensen en de relatie van mensen met de systemen en machines in hun omgeving een grote invloed uitoefenen op de kwaliteit van het leven. Diverse groepen zijn actief op het terrein van onderzoek en ontwikkeling. Zij bewegen de overheid ertoe beslissingen te nemen die in hun ogen de juiste zijn en laten zich tegenwoordig ook in met productie en verkoop, waarmee zij de afzetketens in veel sectoren drastisch bekorten.
	Figuur 2.8. Sociale netwerken als katalysator.
	Sociale netwerken spelen tegenwoordig voor iedere beleidsmaker of ondernemer een grote rol in de zoektocht naar kansrijke ontwikkelingen. De sociale contacten beperken zich voor een belangrijk deel tot elektronische communicatie tussen mensen die op een actieve wijze bij de betreffende ontwikkelingen zijn betrokken. Deze mensen worden steeds vaker peers genoemd. Het kunnen experts, afnemers, criticasters of zomaar actief belangstellenden zijn. Het is actieve betrokkenheid die hen de kwalificatie peers oplevert.
	Bij het voorspellen van technologische ontwikkelingen kan gebruik worden gemaakt van peers. Expertpanels leveren niet zelden interessante informatie op, misschien wel bij gebrek aan beter. Echter, zij die kennis van zaken bezitten, hebben dikwijls eigen motieven om een bepaald oordeel te geven. Iemand die een ontwikkeling bijvoorbeeld als bedreigend ervaart, heeft automatisch een minder hoge verwachting van de nieuwe techniek dan de pionier in dat veld die zijn vinding graag aan de man brengt.
	Een voorbeeld van een expertpanel is Techcast, de denktank van William Halal, die al enige jaren bijzonder informatieve en goed gedocumenteerde verkenningen publiceert.� Halal, nu emeritus hoogleraar van de Universiteit van Pennsylvania, weet velen aan zijn organisatie te binden voor het leveren van expertinformatie. Zijn specialiteit is de timing van marktdoorbraken.
	Figuur 2.9. TechCast-verkenning van de belangrijkste clusters van doorbraakinnovaties op het hoogste aggregatieniveau. De omvang van de cirkels is een indicatie van de verwachte marktomvang van de betreffende producten.
	Halal laat in bovenstaande figuur zien dat de markt voor wireless reeds is doorgebroken. In het geval van telemedicine breekt de markt pas in 2015 door. Halal merkt in zijn toelichting op dat Amerikaanse ziekenhuizen in 2005 al een telemedicine-omzet van 31 miljard dollar hadden. In 2017 kent nanotechnologie zijn marktdoorbraak. In dat jaar kan in 30 procent van alle consumentenproducten een toepassing van nanotechnologie worden verwacht. Zonne-energie groeit binnen 12 jaar uit tot een markt van meer dan 50 miljard dollar. Smart robots breken in 2020 door, om dan een ontwikkeling door te maken die veel gelijkenis vertoont met de opkomst van het world wide web tien jaar geleden.
	De recente geschiedenis kent opmerkelijke voorbeelden van peers die meewerken aan technologische doorbraken. Neem Linux, het gratis besturingssysteem dat in 1992 door de toen 21-jarige Linus Torvalds de wereld in werd gestuurd, toen hij vermoedde dat er buiten Helsinki mensen waren die veel beter dan hij in staat waren om zijn software te verfijnen. Tienduizenden whizzkids hebben inmiddels gesleuteld aan de broncode, die nog altijd vrij kan worden verkregen, gebruikt, gewijzigd en verspreid – een fenomeen dat wordt aangeduid met de term ‘open source’. Linux wordt inmiddels gebruikt door miljoenen mensen en bedrijven. IBM zet voor miljarden dollars aan Linux-services en -hardware om. Het bedrijf meldt jaarlijks een miljard dollar aan kosten te besparen, omdat het geen eigen operating system meer hoeft te ontwikkelen en te onderhouden. De principes van open source worden inmiddels ook toegepast door genetici, om hun enorme databanken te vullen, en door NASA om de miljoenen kraters op Mars te identificeren.
	Steeds meer bedrijven maken bij de ontwikkeling van producten dus gebruik van informatie die direct van afnemers wordt verkregen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, waarvan ik er hier enkele noem.
		Er wordt veel onderzoek gedaan waarin klanten gedurende een kortere of langere periode worden geobserveerd, om er zo achter te komen hoe zij een product gebruiken. Op deze wijze wordt kennis vergaard over toepassingen en wensen, die in sommige gevallen van tevoren niet als belangrijk werden aangemerkt. Dit zogenaamde ‘etnografisch onderzoek’ blijkt een goede methode te zijn om de potentiële afnemer en zijn wensen beter te leren kennen.
		Ook het afnemen van diepte-interviews is populair. Het biedt mogelijkheden om in korte tijd veel informatie te verzamelen over de problemen en de onuitgesproken wensen van de klant. Maar deze methode is alleen toepasbaar als de klant wil meewerken en zich wil inspannen om de gevraagde informatie te leveren.
		Soms helpt het als klanten deelnemen aan een bijeenkomst waarbij verschillende afnemers aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat interactie, die het gesprek verdiept en de resultaten navenant verbetert. De bekende wetenschapper Eric von Hippel geeft er daarbij de voorkeur aan om alleen met klanten te spreken die als innovatief kunnen worden aangemerkt. Daarmee wordt bereikt dat de gesprekspartners openstaan voor nieuwe ideeën en meedenken over aanpassingen van de betreffende producten. Het betreft dan peer-onderzoek.
		De laatste jaren wordt ook sterk ingezet op peer-ontwikkeling. Dit houdt in dat klanten wordt gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product. Sommigen bedrijven ontwikkelen specifieke ‘toolkits’ waarmee klanten meewerken aan het ontwerp van nieuwe producten. Uit onderzoek blijkt echter dat nog maar weinig bedrijven van deze mogelijkheid gebruikmaken. Wel is vastgesteld dat op plaatsen waar deze methode is ingevoerd, veel goede resultaten zijn geboekt.
		Opmerkelijk is ook dat brainstormen met klanten populair is, met name wanneer gekozen wordt voor een zogenoemde inverse brainstorming. In het laatste geval vindt de brainstorm niet plaats rond een probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht, maar wordt uitgegaan van een mogelijke oplossing waarbij de problemen worden geïnventariseerd die zich bij de uitvoering kunnen voordoen.
	Procter & Gamble heeft zich tot doel gesteld om elke week een nieuw product te introduceren dat voor ten minste 100.000 euro per week aan omzet genereert.
	Figuur 2.10. Uitnodiging van Procter & Gamble aan externe partners
	om samen producten te ontwikkelen.
	Om dit doel te bereiken heeft P&G 100 mensen in dienst die over de hele wereld ‘rondkijken’ naar ideeën voor nieuwe producten. Zij praten met afgevaardigden van universiteiten en grote bedrijven om ontwikkelingen van producten nauwlettend te kunnen volgen. P&G heeft ook een ‘entrepreneur technologienetwerk’ opgezet. Hiermee houdt het bedrijf contact met de belangrijkste personen die wereldwijd producten kopen en kijken ze op welke wijze deze gemaakt zijn.� Het bedrijf benadrukt in de media dat het oude zelfontwikkelmodel niet langer in staat is om voor de onderneming de gewenste groei mogelijk te maken. De oorzaak ligt in de explosie van nieuwe technologieën die beschikbaar komen en in de opkomst van kleine en middelgrote innovatieve ondernemingen. Ook individuele onderzoekers zijn steeds meer bereid om hun intellectueel eigendom aan de onderneming ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn universitaire laboratoria geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden, in een poging om universitair onderzoek te financieren. P&G geeft toe op dit terrein veel van IBM en Eli Lilly te hebben geleerd.
	Bij de introductie van het programma Design to Innovate kregen de 7500 onderzoekers en ondersteunende stafleden van het concern te horen dat de helft van de nieuwe producten uit de eigen laboratoria moest komen. De andere helft moest met hun medewerking tot stand komen. Daarom werd het innovatiemodel Connect and Develop genoemd. Toen P&G hierover in 2006 rapporteerde, maakte zij melding van een stijging van de R&D-productiviteit met bijna 60 procent. Het succespercentage van innovaties was meer dan verdubbeld, terwijl de kosten waren gedaald. De laatste 2 jaar zijn meer dan 100 nieuwe producten op de markt gebracht, waarvan tenminste een deel afkomstig was van mensen buiten de onderneming. De verdubbeling van de aandelenkoers ten opzichte van het jaar 2000 werd door de onderneming mede aan dit innovatiebeleid toegeschreven.�
	Het is gissen naar de reden waarom nog maar zo weinig bedrijven voor open innovatie kiezen, maar onderzoekers Cooper en Edgett zijn van mening dat deze werkwijze alleen goed toepasbaar is in de wereld van consumentengoederen en bij in technisch opzicht eenvoudige producten. Sommige bedrijven zien op tegen de inspanning die moet worden geleverd om met externe onderzoekers in contact te treden en te communiceren.� Inmiddels leert de praktijk echter dat ook de meest ingewikkelde problemen zich lenen voor participatie van buitenstaanders. Met andere woorden: bij het kiezen van nieuwe innovatiemodellen is sprake van grote weerstand van degenen die traditioneel op het gebied van onderzoek en ontwikkeling actief zijn.
	Ook in de politiek zien we de opkomst van sociale media. Weinig mensen zijn meer lid van een politieke partij, maar velen hebben grote belangstelling voor hetgeen in de politiek gebeurt. Op weblogs wordt driftig gediscussieerd, en niet zelden worden er heldere standpunten ingenomen. Zo ontstaat er een sterke macht die de overheid niet alleen controleert, maar ook op het gebied van de beleidsbepaling een krachtige rol speelt. De peers organiseren zich niet of nauwelijks formeel, waardoor het voor hun tegenstanders moeilijk is om hun macht te breken.
	De burgers hebben met de komst van de elektronische media eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking gekregen om meningen uit te wisselen en tot standpuntbepaling te komen. Zo zijn er veel weblogs over onderwerpen die voor grote groepen mensen relevant zijn. Enkele voorbeelden:
		De machtige, linkse Amerikaanse organisatie MoveOn.org heeft in een vroege fase van de strijd om de kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten aangekondigd dat ze de Democratische kandidaat Barack Obama steunt. De organisatie heeft 3,2 miljoen leden.� ‘We hebben een sterke leider nodig. Iemand die de oorlog in Irak kan beëindigen, die de gezondheidszorg bereikbaar maakt voor alle Amerikanen, die zich bezighoudt met de klimaatcrisis en die de positie van de Verenigde Staten in de wereld weet te herstellen,’ verklaarde de voorzitter van MoveOn. 70 procent van het bestuur van de organisatie stemde ermee in de campagne van Barack Obama te steunen. Hillary Clinton kreeg 30 procent van de stemmen.MoveOn staat bekend om zijn grote efficiëntie bij het op de been brengen van kiezers. De organisatie heeft 1,7 miljoen leden in de 22 staten die op Super Tuesday hun voorkeur kenbaar maken.
		De George Polk Awards zijn na de Pulitzer Prize de belangrijkste journalistieke prijzen in de Verenigde Staten. De Polk Award for Legal Reporting ging in 2008 naar Joshua Marshall, oprichter van de veelgelezen politieke blogs talkingpointsmemo.com en tpmMuckraker.com. Marshall won de prijs niet voor zijn politieke commentaar, maar voor zijn onderzoeksproject dat in augustus 2007 leidde tot het ontslag van de Amerikaanse minister van Justitie Alberto Gonzales.�
		Now public, een persbureau uit Vancouver, Canada, beschouwt zichzelf als het grootste nieuwsnetwerk ter wereld, met meer dan 130.000 nieuws genererende deelnemers in 140 landen. Deze kennis stelt zij onder meer ter beschikking aan Persbureau AP (Associated Press). In juli 2007 hebben investeerders het bedrijf een financiële injectie van 11 miljoen dollar gegeven om de onderneming te professionaliseren, onder meer om bij belangrijke gebeurtenissen de aanwezige verslaggevers ter plaatse beter te lokaliseren. In 2009 is de onderneming gekocht door Examiner.com, een bedrijf dat met een soortgelijke formule in veel Amerikaanse steden de nieuwsgaring verzorgt.
	Figuur 2.11. Examiner.com: ‘Wil je bekend worden, online je kennis delen
	of andere auteurs ontmoeten?’
		In de Verenigde Staten is de Irak-oorlog op internet nauwlettend gevolgd en becommentarieerd. Wetenschappers lieten zich daarbij niet onbetuigd. Juan Cole, hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Michigan, is een bekende criticaster van de Bush-regering, met een eigen weblog: juancole.com/�. Andrew Sullivan, een Britse journalist die in de Verenigde Staten woont, won de prijs voor The Best Blog 2008.� Hij is steeds tegen de Irak-oorlog geweest en heeft in zijn blogs de Obama-campagne gesteund. Een andere invloedrijke blog is het eerder genoemde talkingpointsmemo.com.. Ook sommige reguliere media doen krachtig mee aan dergelijke campagnes, zoals clearchannel.com..�
		Celebrities als George Soros, Richard Wade Vague en anderen hebben een countervailing power in de strijd tegen oorlog en terreur opgebouwd. De in financiële kringen niet onbekende George Soros schreef in 2006 het boek The Age of Fallibility. Consequences of the War on Terror.� Als politicus zonder partij beschreef hij hoe de Verenigde Staten, dat als moreel baken in de wereld wil fungeren, is ontspoord. De war on terror heeft Amerika zijns inziens de verkeerde kant opgestuurd, zowel wat haar buitenlandse als haar binnenlandse politiek betreft. ‘We moeten van het idee af,’ aldus Soros, ‘dat we bezig zijn met een rechtvaardige strijd die met alle middelen gewonnen moet worden, en we moeten ons bezinnen op de thema's die in onze tijd werkelijk van belang zijn: mensenrechten, milieu, en de nucleaire verhoudingen in Azië en het Midden-Oosten.’ Ook de Amerikaanse topbankier Richard Wade Vague probeerde andere zakenmensen in de Verenigde Staten ervan te overtuigen dat de oorlog tegen het terrorisme een totale mislukking is.� De 51-jarige Vague was medeoprichter en CEO van de First USA Bank. ‘Om het eenvoudig uit te drukken: het Amerikaanse beleid in Irak en in de rest van de wereld hebben het terrorisme in de wereld doen groeien,‘ schreef Vague in een rapport dat in 2007 werd gepubliceerd door American Respect, een website die hij in 2003 zelf opzette, en door de New America Foundation (NAF), een invloedrijke denktank. ‘Oorlog zal de wereld niet verlossen van het terrorisme,’ oordeelde Vague. Hij liet 50.000 exemplaren van het rapport drukken, die naar plaatselijke ondernemersnetwerken en Vague’s collega's binnen grote bedrijven werden gestuurd.
	Peer governance heeft ook zijn intrede gedaan in de bancaire wereld. Het betekent dat de activiteiten van financiële instellingen menselijke eigenschappen moeten bezitten. Anders gezegd: zij moeten tenminste transparant zijn en geaccepteerd in de media. Was aan deze voorwaarden voldaan, dan waren de woekerpolissen niet ontwikkeld of in ieder geval niet verkocht; dan maakten banken geen gebruik van de beperkte kennis van zaken bij hun cliënten en was hun reclame niet misleidend. Ook overkreditering in de hypothekenmarkt en op gebied van persoonlijke leningen zou de test niet doorstaan. In een NOVA-uitzending van 28 september 2009 vertelden oud-medewerkers van de DSB-bank dat zij met de gangbare verkoopslogans binnen de bank, ‘Liegen mag, bedriegen niet,’ systematisch zo veel en zo hoog mogelijke koopsompolissen moesten verkopen, zonder rekening te houden met de financiële draagkracht van de klant. Deze medewerkers – NOVA had met 30 van hen gesproken – gaven in het publieke oordeel over de gang van zaken bij de bank de doorslag. In korte tijd verloor de bank het vertrouwen van de spaarders, en daarmee haar bestaansrecht.
	Onder de naam Fryske Fiersichten, Friese vergezichten, is in 2006 een publieksdebat gevoerd over de toekomst van de provincie Fryslân. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomsten luidde: Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Friesland, welke ideeën heeft u en wat voor concrete projectvoorstellen kunnen daaraan een bijdrage leveren?
	Figuur 2.12. Het beeldmerk van het Toekomstdebat van de Provincie Friesland.
	De reactie van de Friezen was opmerkelijk. Ze vroegen aandacht voor de versterking van de Friese identiteit en zagen daartoe mogelijkheden in een herinrichting van de Afsluitdijk. Ook ten aanzien van de Friese steden kwamen er veel ideeën om het eigen karakter te versterken. Tijdens de debatten herkenden de deelnemers veel in de Slow Movement-beweging, die ook in een aantal buitenlandse steden actueel is. Honderden ideeën en projecten werden ingediend. Zij boden een uniek inzicht in de wensen van de bevolking. Fryske Fiersichten heeft daarmee een concrete ideeënportefeuille opgeleverd. Voor het provinciaal bestuur werd een duidelijke koers uitgezet en er is een platform gecreëerd om het provinciale beleid te toetsen aan de verwachtingen die in dit publieksdebat werden uitgesproken.� Het kan dus wel.
	De toenemende invloed van netwerken, niet-experts en relatieve buitenstaanders als consumenten en burgers, hebben onder meer gezorgd voor een stortvloed aan politieke innovaties. Peter Leyden ziet de campagne van Barack Obama voor het Amerikaanse presidentschap in 2008 als de doorbraak die typerend is voor de huidige paradigmaverandering in de politiek. Dit is nader beschouwd wat overdreven, want in Frankrijk heeft de socialist Ségolène Royal (en in Nederland de Socialistische Partij) eerder met succes nieuwe ICT toegepast.�
	Obama is er in zijn campagne in geslaagd die kiezers te bereiken die wat hun informatievoorziening betreft niet langer van kranten en televisie afhankelijk willen zijn. Zijn platform varieerde van YouTube, dat in 2004 niet eens bestond, tot sms-berichten waarin kiezers er op maandag aan werden herinnerd dat ze dinsdag moesten gaan stemmen. ‘Ook wij deden in 2004 een aantal zaken met internet,’ zegt Sara Taylor, die meewerkte aan de herverkiezingscampagne van Bush in 2004. ‘Maar de grote verandering is de penetratiegraad van breedband, die vandaag dichtbij de 100 procent ligt, tegen 40 procent in 2004. Verder ging in de laatste 6 maanden geen dag voorbij zonder dat ik ergens op internet een advertentie van Obama onder ogen kreeg.’ Nog belangrijker, en waarschijnlijk doorslaggevend, was de wijze waarop Obama er via het internet in slaagde om een gigantisch netwerk van donateurs op te bouwen. In totaal haalde hij meer dan 1,6 miljard dollar op, bijna 700 miljoen dollar meer dan tegenkandidaat McCain, wat het voor Obama mogelijk maakte om campagne te voeren in traditioneel Republikeinse staten als Indiana, North Carolina en Virginia. Obama’s succes op dit vlak betekent meer dan alleen het einde van het systeem van publieke financiering. Ook de nieuwscyclus heeft de afgelopen 4 jaar een gedaanteverandering ondergaan. Blogs als Huffingtonpost.com en Politico concurreren op het vlak van politiek nieuws met Associated Press en Reuters. Deze blogs hebben bovendien bijgedragen aan een hernieuwde interesse in politiek en een historisch hoog opkomstpercentage tijdens de verkiezingen.�
	Figuur 2.13. Logo van de website van Ségolène Royal.
	Ségolène Royal claimt dat Obama haar mediaconcept tijdens de verkiezingen heeft gekopieerd. In een interview zegt zij: ‘Adviseurs van Obama hebben mijn idee gebruikt dat de burger de beste expert is; hij heeft zelfs slogans gebruikt die vergelijkbaar zijn met die van mij.’ Zij voegde er aan toe dat het belangrijkste element van deze zogenaamde crowdsourcing in haar campagne was dat de ideeën die in de diverse online communities werden geopperd, in haar verkiezingsprogramma en plannen werden opgenomen: het volk regeert.
	Steeds meer consumenten spelen een actieve rol in de productie en de verkoop van goederen en diensten. Wie de waardeketen van veel duurzame consumptiegoederen zoals auto’s nader analyseert, ziet dat er in de schakels tussen producent en consument veel verandert. Het internet blijkt een uitermate geschikt medium te zijn om producten te kopen, met name vanwege de mogelijkheid om gedetailleerde productspecificaties te communiceren en het gehele assortiment te tonen. Bedrijven die via internet verkopen, maken minder kosten en kunnen hun producten tegen een lagere prijs aanbieden. Hierdoor hebben fysieke computerwinkels zware tijden achter de rug en zijn autodealers aan een saneringsslag begonnen. Ook in veel andere productsegmenten staan de marges van de traditionele detailhandel onder druk. In branches als sanitair en boeken heeft het internet het mogelijk gemaakt dat de consument tot 40 procent lagere prijzen betaalt. De detailhandel is dan ook gedwongen tot een ingrijpende aanpassing van zijn bedrijfsvoering. De fabrikanten spinnen er garen bij. Hun producten bereiken de consument tegen een lagere verkoopprijs, hetgeen natuurlijk gunstig is voor hun omzet. Kortom: de waardeketen is korter geworden dankzij de technologische ontwikkeling die internet heet. Om het nog anders te formuleren: bij steeds meer producten neemt de klant een deel van de waardeketen over, namelijk het deel dat de klant dankzij internet zelf verzorgt. Deze ontwikkeling kan met het begrip ‘peer production’ worden aangeduid.
	Figuur 2.14. Villeroy & Boch Experience Center Utrecht, waar consumenten zich
	over het assortiment laten voorlichten, maar de producten niet kunnen kopen.
	Peer production treffen we ook aan in situaties waarin klanten invloed uitoefenen op het product zelf.
	Enkele jaren geleden stond het bedrijf Lego op de rand van de afgrond. Grote verliezen en dalende verkopen tergden de Deense speelgoedfabrikant. Het bedrijf wist echter het tij te keren. In 2006 was de winst van de onderneming maar liefst verdrievoudigd. De ommezwaai kwam niet uit de lucht vallen. Lego loopt nu voorop in het toepassen van wat ‘Open Source Marketing’ kan worden genoemd: het betrekken van klanten bij het bedrijf. Een deel van de verbeteringen bij Lego in de afgelopen jaren is toe te schrijven aan het succes van zogenaamde ‘Lego's Mindstorms’. Met Mindstorms kunnen robots worden gebouwd die door middel van een pc worden geprogrammeerd. Lego riep voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie Mindstorms de hulp in van gebruikers. Het resultaat hiervan was dat een groep enthousiastelingen deelnam aan het ontwikkelingsproces waarmee Lego niet alleen een beter product in handen kreeg, maar ook veel goodwill opbouwde. Medebepalend voor het succes van deze aanpak is Lego's soepele omgang met de rechten. Gebruikers mogen niet alleen de door Lego ontwikkelde code vrijelijk aanpassen en verspreiden, maar worden daartoe zelfs gestimuleerd.
	Toen de Australiër Liam Mulhall in 2003 de bierbrouwerij Brewtopia opzette, wist hij niets van bierbrouwen of marketing.� Hij had geen startkapitaal, geen bedrijfsplan en geen verstand van ondernemen, maar vroeg via een website iedereen in zijn email-bestand mee te denken over bier. In drie jaar tijd zag Mulhall zijn onderneming Brewtopia uitgroeien tot een beursgenoteerd bedrijf met een miljoenenomzet. ‘Ik kwam op het idee toen ik Big Brother zag,’ zegt Mulhall. ‘In dat programma heeft de consument controle over de inhoud. Als ze een deelnemer niet leuk vinden, stemmen ze hem weg. Dat moet je ook met producten doen, dacht ik.’ Mulhall liet bezoekers op de site over zijn product stemmen en gaf iedereen die meedeed een aandeel in het bedrijf. Al snel waren er duizenden stemmers die gezamenlijk bepaalden hoe het bier moest heten, smaken en hoe de verpakking eruit moest zien. ‘Toen het concept klaar was en ik het bier wilde laten brouwen, kreeg ik grote brouwerijen aan de telefoon die allemaal zeiden: “We worden zo vaak gebeld door mensen die kleine orders willen plaatsen, daar beginnen we niet aan.” Als ze zo vaak gebeld worden voor kleine orders kun je concluderen dat daar een markt voor is. Grote bedrijven zijn alleen niet flexibel genoeg om daarop in te spelen. Wij vonden uiteindelijk een brouwerij in Nieuw Zeeland die het wilde doen. Op verzoek van de consument kunnen we het bier qua smaak en verpakking aanpassen. Onze kracht ligt in die flexibiliteit en in het feit dat mensen zich persoonlijk betrokken voelen bij ons bier.’ �
	Er is een ontwikkeling die met de term ‘community supported agriculture’ wordt aangeduid.� Een voorbeeld is het biologische groenteabonnement van het Nederlandse Odin, dat de mogelijkheid biedt om af en toe te komen werken op het land van de boer.
	Niet alleen voor producenten en consumenten, maar ook voor bestuurders staat de tijd niet stil. Ook zij moeten hun macht delen met mensen die zich op het politieke front manifesteren. Het volgende hoofdstuk laat dat zien.
	De verhouding tussen machthebbers en onderdanen is in de loop van de geschiedenis vaak spanningsvol geweest. Overheden gaan niet altijd even zachtzinnig met het volk om – dat is eigenlijk nooit anders geweest. Despotisme en machtsmisbruik, revolutie en onrust zijn constanten in de wereldgeschiedenis. Dat begon al in de Griekse oudheid.
	De Odyssee is een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homerus. Het werk is waarschijnlijk rond 800 voor Christus geschreven. De Odyssee gaat over de laatste 41 dagen van de 10 jaren durende omzwervingen van de held Odysseus – de bedenker van de list met ‘het paard van Troje’ – die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals haalde. 7 jaar lang zat Odysseus op het eiland Ogygia. Al zijn manschappen en schepen waren vergaan in een storm die oppergod Zeus veroorzaakte, omdat Odysseus' mannen de runderen van Helios hadden geslacht. Na die 7 jaar vond de godin Athene het genoeg. Zij riep de godenvergadering bijeen, pleitte voor haar lieveling Odysseus en kreeg toestemming om hem naar huis te laten gaan.
	Toneelgroep de Appel, die in 2008 een succesvolle theatervoorstelling van de Odyssee produceerde, merkte bij de voorstelling op dat de goden in de godenvergadering hun menselijkste gezicht tonen. ‘Ze kibbelen en ruziën om kleinigheden. Menselijk al te menselijk. Het lijkt eerder een vergadering van stervelingen dan van goden.’�
	In de mythologie is de Olympus, de hoogste berg van Griekenland (in Macedonië), het oord waar de Olympische goden verblijven en waar de troon van Zeus staat. Homerus maakt in zijn epen melding van de hemelse woning van de goden en verscheidene scènes spelen zich af in hun verblijven. Het is een grote eer, zelfs voor de goden, om ontvangen te worden op de Olympus en een nog grotere eer om er te verblijven.�
	Figuur 3.1. Zeus heft zijn verschrikkelijke wapen, de bliksemschicht (bronzen beeld
	uit Dodone, 470 voor Christus).�
	Homerus’ Odyssee heeft veel eigentijdse kanten. De onderlinge strijd van de goden tijdens de godenvergadering verwijst naar de vele controverses tussen machthebbers op aarde, en ook naar het ontbreken van invloed van de gewone sterveling, de burger, op degenen die in de wereld een leidende rol spelen. Zij zijn als het ware aan hen ‘overgeleverd’, terwijl controverses tussen wereldleiders aan de orde van de dag zijn. Op de godenvergadering in de Odyssee stonden de belangen van gewone stervelingen evenmin hoog op de agenda.
	Figuur 3.2. Poseidon, Apollo en Artemis tijdens de godensynode
	op het oostelijk fries van het Parthenon (440 voor Christus).�
	Het orakel van Delphi heeft lange tijd gediend als spreekbuis van het ‘hogere bestaan’. In het oude Griekenland vervulde het een unieke openbare rol, die van ca 750 tot 338 voor Christus heeft geduurd.� Het orakel hield zich met staatsrechtelijke vraagstukken bezig, gaf militair-strategische adviezen, maar deinsde ook niet terug voor persoonlijke voorspellingen. Delphi onderhield nauwe banden met de families die in de steden aan het bewind waren, met name met die van Sparta. Zij kon mede daardoor niet aan verdenkingen van omkoping en bevoorrechting ontkomen. De uitspraken waren soms cryptisch, maar vaak ook duidelijk. De toegankelijkheid van het orakel was ongekend. Iedereen die een geit offerde, mocht op een uitspraak rekenen.�
	De Amerikaanse futuroloog Barton Kunstler stelt vast dat het orakel ontstond in een tijd waarin de Griekse samenleving op zijn grondvesten schudde. Na vier eeuwen van isolement ging de maatschappij als het ware open. De bevolking groeide in aantal en vergaarde snel rijkdom, en het recht, de staat, de technologie en de handel kwamen in een stroomversnelling terecht. De wiskunde kwam op, evenals de astronomie en inzicht in het begrip tijd. In deze transitieperiode bood het orakel van Delphi uitkomst. De heersende religie, waarin de goden Zeus en Apollo, Hermes en Athena domineerden, was niet langer toereikend. Dichters als Homerus en Hesiod boden een basis voor een nieuwe en algemeen aanvaarde ethiek, waarin de kwaliteit van het ‘beste’ domineerde. In deze wereld vulde Delphi het vacuüm dat was ontstaan. Volgens Kunstler waren de adviezen van het orakel over het algemeen rationelere toekomstverkenningen dan menige politieke reactie vanuit één van de machtcentra binnen het Griekse rijk. Het orakel was een macht die ook rekening hield met weak links en small hubs en is daarmee een goed voorbeeld voor degenen die in de huidige tijd al te zeer zijn gericht op het belang van de eigen organisatie.� Het orakel was een soort Chief Foresight Officer van de gehele Griekse cultuur.�
	Door de geschiedenis heen hebben veel machthebbers hun relatie met het Opperwezen benadrukt. Julius Caesar was naar eigen zeggen een telg van een goddelijk geslacht. Zijn afkomst voerde terug op Iulus, een zoon van Aeneas, en daardoor noemde hij zich een kleinzoon van Venus, de Romeinse godin van de liefde. De cultus van Venus werd daarom door Caesar gestimuleerd. Hij wijdde een tempel aan Venus Genetrix, Moeder Venus, godin van het moederschap.
	In ons land is de aanhef van alle Koninklijke besluiten en wetten die in het Staatsblad worden uitgevaardigd: ‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., enz.’� De titel ‘koning bij de gratie Gods’ kwam in zwang na de kroning van de Frankische vorst Pepijn de Korte in 751. Daarmee werd uiting gegeven aan de opvatting dat er geen andere overheid is dan God, en daarmee aan het besef dat de koning niet regeert bij de gratie van paus of kerk, maar bij die van de Koning der koningen. Eeuwenlang werd de leer verkondigd dat de vorst zijn macht ontleent aan het droit divin: het goddelijk recht waarop hij zijn regering stoelde. Hij was alleen aan God verantwoording schuldig, niet aan een volksvertegenwoordiging. In de 17e eeuw beriepen de Stuarts in Engeland (Jacobus I en Karel I) en Lodewijk XIV in Frankrijk zich veelvuldig op het droit divin om hun alleenheerschappij te rechtvaardigen. In Nederland werd in de 19e eeuw de trits ‘God, Nederland en Oranje’ ontwikkeld, om zo de mythe te creëren van Nederland als een ‘Protestantse Oranjenatie’.� De dichter Isaäc da Costa heeft daar hard aan gewerkt. Oranje en Nederland zijn één, schreef hij in 1831: ‘Een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken en Gods woord is de band die Oranje en Nederland onverbrekelijk verbindt.’ In de Grondwet van 1983 komt de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’ evenwel niet meer voor.
	Koning zijn bij de gratie van het volk is een beeld dat lange tijd vreemd was. Thomas Hobbes, één van de belangrijkste politieke theoretici van Groot-Brittannië, schreef in de roerige winter van 1649 het boek Leviathan om mensen te herinneren aan de noodzaak één centraal gezag te gehoorzamen en alle geboden die het uitvaardigde na te leven, hoe onvolmaakt deze ook mochten zijn.� Engeland was in die tijd tot chaos vervallen. In de Engelse burgeroorlog was enkele maanden eerder koning Karel I onthoofd en Oliver Cromwell’s troepen moesten vrezen voor een contrarevolutie, ontketend door royalistische legers. In sommige delen van het land bestond er geen enkele vorm van rechtsorde meer.
	In zijn Leviathan schreef Hobbes dat mensen in principe onvriendelijke, afstandelijke, op macht beluste wezens zijn, met een natuurlijke neiging ‘elkaar te wantrouwen en te vrezen’. Als ze hun gang konden gaan, zouden ze binnen de kortste keren elkanders schaarse bestaansmiddelen betwisten. ‘Velen hunkeren op hetzelfde moment naar dezelfde dingen, die ze niet gezamenlijk tot zich kunnen nemen maar ook niet kunnen verdelen.’ Moord en bendeoorlogen zouden het gevolg zijn, evenals ‘onafgebroken angst en de dreiging van een gewelddadige dood’. Het ‘onophoudelijke, rusteloze verlangen naar macht’ van de mens zou leiden tot een ‘oorlog van allen tegen allen’: ‘Zolang mensen geen gemeenschappelijke macht kennen die bij iedereen ontzag inboezemt, zullen ze in een toestand van oorlog verkeren.’ In een van de beroemdste zinnen die er in de 17e eeuw zijn geschreven betoogde Hobbes dat zonder één centraal gezag het leven niet anders kon zijn dan ‘eenzaam, arm, beroerd, beestachtig en kort’.
	Figuur 3.3. Voorblad van het boek Leviathan van Thomas Hobbes.
	Hobbes was van mening dat mensen uit zelfbehoud bereid moeten zijn om af te zien van het recht op gebruik van geweld, mits de anderen dit ook doen. Zij moeten hun geweldsmiddelen door middel van een sociaal contract overdragen aan een superieure macht. Hobbes noemt die macht Leviathan:de soeverein of vorst die voor ieders bestwil heerst over de burgers. De gemeenschap is dan een staat. Hobbes' uitspraak ‘Convenanten zonder zwaard zijn slechts woorden, en niet in staat om mensen ook maar enige veiligheid te bieden,’ vat zijn filosofie kernachtig samen.
	Niccolò Machiavelli was een Italiaans filosoof en jarenlang hoofd van de Tweede Kanselarij van de Grote Raad van Florence.� Zijn leven lang probeerde hij Italië aan te sporen zich te bevrijden van buitenlandse heersers die er de baas speelden. Hij was ervan overtuigd dat alleen een sterke staat haar burgers kon beschermen, met name tegen de oorlogvoerende partijen van die tijd: Venetië, de koning van Frankrijk, de paus, en de hertog van Romagna. Hoewel zijn stad rijk was, wilden haar burgers niet investeren in een eigen leger. De stad probeerde in de meeste conflicten neutraal te blijven, maar als ze dat iets te lang bleef, moest ze haar vrijheid vaak afkopen met gouden dukaten. Machiavelli begreep dat die situatie niet kon blijven voortduren: het geld van de rijke maar weerloze natie zou niet voldoende zijn om haar te redden. Hij wilde een militie, geen huursoldaten, gevormd uit burgers die de republiek trouw waren.
	Figuur 3.4. Standbeeld van Niccolò Machiavelli (1469-1527)
	in het Uffizi, Florence.
	Enkele uitspraken van Machiavelli: �
		Mensen moet je óf strelen óf uitroeien. Want iemand die licht wordt aangepakt, wreekt zich, terwijl iemand die zwaar geweld wordt aangedaan, zich niet meer kan wreken.
		Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk te gronde te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wél of niét in praktijk te brengen, al naar gelang de omstandigheden hem daartoe dwingen.
		Hoe anderen over hem denken is voor de heerser niet van belang.
		En hij moet er zich ook niets van aantrekken dat hij eventueel een slechte naam krijgt door dié ondeugden zonder welke hij zijn macht nu eenmaal moeilijk kan handhaven.
		Een heerser leeft geïsoleerd. Hierdoor hoort hij soms de waarheid niet die ieder ander in zijn omgeving kent. Domweg omdat niemand het hem durft te zeggen of omdat niemand hem wil mishagen.
	Het kan ook anders. In 1624 verwierf de Nederlandse kolonist Peter Minuit (1580-1641) voor de Verenigde West-Indische Compagnie het eiland Manhattan voor het luttele bedrag van 60 gulden. Hij kocht het van lokale indianen, die het een uitstekende deal vonden. Voor de indianen betekende een koopcontract namelijk heel wat anders dan voor de Nederlanders. De betaling van geld was wel het minste dat hen interesseerde. In 1750 weigerden de indianen zelfs geld toen zij South Carolina aan de Engelsen verkochten. Wat een koopovereenkomst dan wel betekende voor de indianen, werd de Nederlanders al snel duidelijk: maandenlange feesten met eindeloze rituelen, uitwisseling van geschenken, eten, drinken en dansen. Na afloop van de festijnen bleven de indianen – tot verbijstering van de Nederlanders – het land bewonen en gebruiken. En niet alleen dat. Het sociale verbond dat de indianen meenden gesloten te hebben, verplichtte de Nederlanders hun nieuwe vrienden bij te staan in de Indiaanse stammenstrijd. Kortom, het koopcontract betekende voor de indianen een alliantie, en wel in de vorm van een ‘totaal sociaal feit’, zoals beschreven door Franse antropologen. Toen Peter Minuit aan de West-Indische Compagnie meldde dat hij de indianen maar niet van zijn aangekochte grondgebied verdreven kreeg, antwoordden de bestuurders vanuit Amsterdam – in de beste Nederlandse bestuurstraditie – dat hij rustig aan moest doen, de verhoudingen met de verkopers niet op scherp moest stellen, de hulp en steun moest verlenen waarom de indianen vroegen, maar vooral níet met hen ten strijde moest trekken tegen andere indianenstammen. Kortom, ‘pacificeren en tolereren’ was het advies, want het belang van de handel die vanuit Manhattan werd opgezet, ging boven alles. En handel vooronderstelt vrede.� De indianen gaven op deze wijze een geheel eigen invulling van het begrip peer governance.
	Figuur 3.5. Nieuw Amsterdam in 1660, nagetekend in 1916 door
	John Wolcott Adams en Isaac Newton Phelps-Stokes.�
	De opkomst van de netwerkmaatschappij heeft inmiddels aan het begrip macht een andere inhoud gegeven. Castells was één van de eersten die hier onderzoek naar deed en hij concludeerde: de macht van netwerken wordt groter dan de netwerken van de macht.’� Castells voegde aan deze constatering toe dat niet eerder zoveel mensen met elkaar zijn verbonden en dat tegelijkertijd velen worden uitgesloten omdat ze irrelevant zijn vanuit het oogpunt van de dominante belangen.� Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid, maar dit wil niet zeggen dat die afhankelijkheid gelijk verdeeld is. We leven in een ‘elektronisch wereldcasino’ waarin zowel over het lot van hele organisaties als over de besteding van het huishoudgeld van gezinnen wordt beslist. Het eindresultaat is volgens Castells: ‘de verliezers betalen voor de winnaars.’� Vaak is niet duidelijk wie er aan de touwtjes van verlies en winst trekt. De netwerksamenleving heeft immers geen centrale leiding, maar is een complex van onderling verbonden knopen. Castells signaleert een revolutionaire verandering in de samenleving: de technologische revolutie, de herstructurering van de economie en de cultuurkritiek komen samen in een historische heroriëntatie van de relaties tussen productie, macht en kennis waarop samenlevingen zijn gebouwd.�
	In de volgende paragraaf wil ik nader ingaan op de consequenties die deze ontwikkelingen hebben voor overheden, burgers, organisaties en bedrijven.
	Machthebbers hebben evenals de goden uit de Odyssee vaak een eigen agenda. Robert Axelrod en Scott Bennett toonden in een veel geciteerd onderzoek aan dat de besluitvorming in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog op een bizarre wijze plaatsvond. Op basis van de gegevens uit 1930 stelden zij vast dat op dat moment een oorlog tussen Europa en de Sovjet Unie tot de mogelijkheden behoorde. In dat geval zouden Griekenland en Joegoslavië de kant van de Sovjet-Unie kiezen, terwijl de rest van Europa, inclusief Duitsland, zich zou hebben verenigd in een oorlog tegen deze landen. Deze keuze was zelfs in 1939 nog actueel, toen Rusland Finland binnenviel. Axelrod en Bennett stelden analytisch vast dat als de relaties tussen de betreffende landen maar iets anders was geweest, de Engelsen niet Hitler maar Stalin als gevaarlijkste vijand hadden aangemerkt. Na 1937 werd de kans op dit tweede scenario overigens kleiner.� Het was tijdens de oorlogsverklaring van het Verenigd Koninkrijk aan Duitsland duidelijk dat een (gelijktijdige) oorlog tegen de Sovjet Unie niet plaatsvond vanwege de beperkte militaire middelen van de Engelsen. Met de Koude Oorlog, die direct na de Tweede Wereldoorlog van start ging, werd de tweede variant van Axelrod en Bennett alsnog werkelijkheid.
	In hun studie onderzochten Robert Axelrod en Scott Bennett de onderlinge verhoudingen van de 17 landen die in de periode 1930-1940 een leidende rol op het wereldtoneel speelden. Zij zochten naar de oorzaken van spanningen tussen deze landen en onderkenden dat verschillen in godsdienst daarbij een rol speelden (sommige landen zijn voornamelijk Katholiek, andere Oosters Orthodox, en weer andere atheïstisch). Zij stelden vast dat verder van belang was dat sommige landen een democratische regering hadden, en andere een fascistische of communistische. Ook grensconflicten uit het verleden waren van invloed, zoals die tussen Frankrijk en Duitsland. Het onderzoek bracht de verhoudingen tussen deze 17 landen in kaart op de volgende aspecten:
		etniciteit
		godsdienst
		aanspraken op grondgebied
		ideologie
		economie
		recente geschiedenis
	Axelrot en Bennett namen deze aspecten op in een wiskundig model en kwantificeerden op een zeer eenvoudige manier de overeenkomsten en de verschillen tussen deze landen. Vervolgens gingen zij na of er ook groepen van landen konden worden samengesteld die ten opzichte van elkaar grote en kleine verschillen lieten zien. Op basis van hun model, dat het ‘landscape model’ werd genoemd, berekenden Axelrod en Bennett dat er in 1930 2 verschillende uitkomsten mogelijk waren, waarbij groepen landen waartussen spanning bestond het tegen elkaar op zouden nemen.
	De eerste variant bestond uit een conflict tussen:
		geallieerden: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Sovjet Unie, Joegoslavië en Griekenland;
		asmogendheden: Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Hongarije, Portugal, Finland, Estland, Letland en Litouwen.
	De tweede variant bestond uit:
		geallieerden: Sovjet Unie, Joegoslavië en Griekenland;
		asmogendheden: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Hongarije, Portugal, Finland, Estland, Letland en Litouwen.
	Portugal had in die tijd een defensieverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Zweden en Zwitserland wilden hoe dan ook neutraal blijven.
	Figuur 3.6. Visualisatie van het landscape model van Axelrod en Bennett.
	De landscaping methode van Axelrod en Bennett laat zien dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog het oorlogsspel op een heel klein speelveld werd gespeeld. De mogelijkheid dat 30 miljoen mensen in de strijd het leven zouden laten – zoals later zou blijken – speelde in dat spel geen rol. De leiders van de belangrijkste landen op aarde hadden met elkaar een strijd te beslechten, zoals de goden in Homerus’ Odyssee.
	Het landscape model gaat uit van de veronderstelling dat het in strategische processen uitsluitend om het optimaliseren van de onderlinge relaties gaat. Daarbij wordt de omvang van de ene partij ten aanzien van de andere gewogen. Daarnaast gaat het om de totale energie van de partijen die bij de onderhandelingen zijn betrokken. De energiewaarde wordt bepaald door zowel de positieve als de negatieve krachten tussen de partijen te meten. Als twee rivalen met elkaar veel negatieve contacten onderhouden, dan kan de totale energie relatief hoog zijn vanwege de grote afkeer die zij jegens elkaar ervaren. Daarbij mag worden opgemerkt dat het ontbreken van negatieve gevoelens niet hetzelfde is als een situatie waarin iedereen zich prettig voelt. Afkeer kan een solide basis voor een relatie zijn.�
	Als rivalen zo met elkaar omgaan, dan bevinden ze zich al gauw in een situatie die lijkt op het uit de literatuur bekende ‘prisoners’ dilemma’. Dit dilemma uit de speltheorie wordt beschreven aan de hand van twee gevangenen die vrijkomen indien zij beide – onafhankelijk van elkaar – volhouden de misdaad niet te hebben begaan. Als beiden de misdaad bekennen, volgt een gematigde straf. Echter, als een van hen wel bekent maar de andere niet, dan wordt de eerste tot een hoge straf veroordeeld en de ander vrijgesproken. Kortom, het gaat om het vinden van de beste condities voor onderlinge samenwerking, waarbij het resultaat van die samenwerking afhankelijk is van hetgeen de tegenpartij doet. Philip Ball stelt vast dat in de praktijk veel bedrijven hiermee in hun beleidsvorming geen rekening houden en bij hun beslissingen vertrouwen op de eigen langetermijnprognoses en kosten-batenanalyses. Hij voegt eraan toe dat in de praktijk ook wordt vastgesteld dat, als het er echt op aankomt, bedrijven bovenal naar hun concurrenten kijken en zich daarbij afvragen: waar heb ik een goed gevoel bij? of, zoals Axelrod en Bennett het formuleren: ‘besluiten worden niet onderbouwd met diepgravende rationele argumenten als beslissers op zoek zijn naar kleine successen op de korte termijn. ’
	Veelvuldig zijn de voorbeelden die laten zien dat afstemming op het gedrag van anderen voordeel kan opleveren. In het perspectief van de toenemende onderlinge afhankelijkheid van overheid en bedrijfsleven is het interessant om stil te staan bij de uitwerking van het prisoners’ dilemma in veelvoorkomende situaties waarin iemand handelt met een hem onbekend persoon. De vraag is dan: moet je rekening houden met hetgeen zo’n persoon doet, of moet je juist alleen voor het beste resultaat voor jezelf gaan? Een studie van Axelrod uit de jaren zeventig laat zien dat in deze situatie het adagium ‘leven en laten leven’ (Tit for Tat) een goede strategie is. Met computersimulaties heeft hij aangetoond dat het beste resultaat wordt bereikt als de eerste actie uitgaat van samenwerken met de opponent, om vervolgens steeds dezelfde beslissing te nemen als de tegenstander in de vorige periode nam. Door op deze wijze te handelen, heeft de tegenstander geen mogelijkheden om van jouw gedrag gebruik te maken. Het is derhalve belangrijk om niet de eerste te zijn die zijn eigen weg kiest. Andere aanbevelingen zijn: reageer altijd op je tegenstander, wees niet te slim en wees niet jaloers. Niet jaloers zijn betekent dat je niet moet proberen beter te zijn dan je tegenstander, maar dat je zo goed moet zijn als voor jezelf mogelijk is. Anders gezegd: je eigen resultaat moet je niet afzetten tegen dat van anderen. In experimenten met het prisoners’ dilemma is aangetoond dat, wanneer tegen het einde van het spel de reciprociteit van de tegenstanders minder belangrijk wordt, de betrokkenen hun gedrag veranderen. Ook in de praktijk wordt waargenomen dat als relaties vertroebeld raken, andere beslissingen in het vizier komen, zoals het voor de rechter uitvechten van meningsverschillen die voordien in den minne werden geschikt.
	Ook in de natuur wordt de leven-en-laten-leven-benadering veelvuldig aangetroffen. Van stekelbaarsjes, ezels en zelfs virussen is bekend dat zij vaak handelen naar het adagium ‘leven en laten leven’. De leven-en-laten-leven-strategie blijkt een voordeel in de evolutie, omdat soorten die deze handelwijze volgden via natuurlijke selectie de sterkste bleken te zijn.
	Het landscape model wordt niet alleen toegepast bij groepen en coalities, maar ook binnen organisaties. De onderlinge krachten binnen de organisatie worden dan in beeld gebracht en machtsblokken worden geïdentificeerd. De econoom Brian Arthur toonde aan dat de uitkomst van onderhandelingen altijd afhangt van de onderlinge machtsverhouding en van de regels die daarbij in acht worden genomen.�
	Axelrod voerde ook een empirisch onderzoek uit naar de coalitievorming bij de Unix standaardisatie in 1987. De hierbij betrokken ondernemingen moesten een keuze maken uit twee Unix-standaarden. Er waren in die tijd negen belangrijke Amerikaanse computerbedrijven van verschillende omvang, die onderling verschillende relaties onderhielden. Uitgaande van de veronderstelling dat slechts twee coalities konden worden gevormd, werd berekend bij welke samenstelling van de coalities het energieniveau van het netwerk minimaal zou zijn. De uiteindelijke opdeling van de betrokken ondernemingen in de OSF- en de UII-standaarden kwam overeen met de modelberekening van Axelrod, zij het dat IBM als enige in een ander kamp terechtkwam dan de onderzoekers tevoren hadden berekend.
	Het landscape model van Axelrod en Bennett is ook in Nederland toegepast. Aangetoond werd dat in onderhandelingen over een regeerakkoord de intrinsieke waarde van het onderwerp en de betekenis van het onderhandelingsresultaat voor de niet-aanwezige betrokkenen geen rol spelen. Eind november 2006 voorspelde de Groningse hoogleraar Frans Stokman op deze wijze de inhoud van het regeerakkoord. Hij ging daarbij uit van de standpunten en prioriteiten van verschillende partijen en de nieuwe zetelverdeling die na de verkiezingen van 22 november 2006 tot stand was gekomen. De voorspellingen hadden betrekking op elf controversiële beleidspunten, die met behulp van twee experts op het gebied van politiek en partijprogramma’s waren bepaald. Deze thema’s waren: inkomstenbelasting, hypotheekrenteaftrek, zorgstelsel, fiscalisering van de AOW, milieu, vreemdelingenbeleid, ontslagrecht, kinderopvang, marktwerking, staatsschuldreductie en veiligheid. Deze voorspellingen werden voorafgaand aan de kabinetsformatie gepubliceerd. Toen het regeerakkoord op tafel lag, zijn de uitkomsten geanalyseerd en is nagegaan in hoeverre zij dit akkoord correct hadden voorspeld. De conclusie: ‘Op geen enkel onderwerp zat onze voorspelling van het beleid er ver naast, de richting van het beleid is goed voorspeld, sommige concrete maatregelen wijken af. Op negen van de elf punten hebben we correct voorspeld welke partij dat punt “binnen zou halen”. We mogen besluiten te zeggen dat de analyse een aardige blauwdruk heeft geleverd voor de uitkomst van drie maanden onderhandelen.’�
	In studies naar groepsgedrag wordt vaak naar de dierenwereld gekeken. Vogels bijvoorbeeld lossen de vraag wie de leider is simpel op. Een leider is er namelijk niet, want de ervaring heeft geleerd dat wie deze rol voor zichzelf opeist, de eindstreep niet zal halen. Ook in sommige sportwedstrijden is dit ervaringsfeit duidelijk waarneembaar. Wie in een wielerwedstrijd langdurig vooroprijdt, is vrijwel nooit ritwinnaar. In schaatswedstrijden zien we hetzelfde. Een vereiste om iets te realiseren is dan ook allereerst meegaan met en opgaan in de groep.
	In een zwerm vogels wordt bij eerste waarneming de indruk gewekt dat vogels de leider volgen die aan het hoofd van de zwerm vliegt. Bij nadere bestudering blijkt dat de leider na enige tijd in de zwerm verdwijnt en een andere vogel de koppositie overneemt. Iedere vogel komt aan de beurt en ze eindigen uiteindelijk allemaal weer in de groep.
	Dit gedrag is uitvoerig bestudeerd en heeft geleid tot onder meer de volgende constateringen.�
	-	Vogels vliegen in een zwerm zodanig dat zij andere vogels niet raken. In organisatietermen komt dit neer op de noodzaak van goede relaties tussen mensen en afdelingen, van het voorkomen van conflicten, van integer handelen en respect voor elkaar.
	-	Vogels voegen zich onmiddellijk naar de richting die de zwerm volgt. In organisatietermen betekent dit dat een duidelijke richting voor een organisatie van groot belang is.
	-	Onderzoek naar het gedrag van vogels in een zwerm laat ook zien dat vogels steeds een plaats zoeken in het centrum van de groep. Ze zoeken hun kracht in de interactie met anderen.
	Figuur 3.7. Grafische voorstelling van het gedrag van een zwerm vogels.
	De simpele regels in het gedrag van vogels hebben betrekking op drie gebieden:
		gedrag ten opzichte van anderen (separation);
		aansluiten bij een gemeenschappelijk doel (alignment);
		organisatie van het eigen cluster (cohesion).
	Mensen willen niet alleen conflicten vermijden, maar ook gekend worden. Mensen willen niet alleen presteren, maar zich ook van anderen onderscheiden (separation). Daarnaast hebben zij de ander nodig. Zij willen graag kennis delen, niet in de laatste plaats omdat een dankbare ontvanger van informatie bij de verstrekker een gevoel van waardering en betekenis achterlaat. Voor deze interactie is een gemeenschappelijke interesse en liefst een gemeenschappelijk doel nodig (alignment). Vaak biedt het overdragen van kennis ook een mogelijkheid tot verrijking van de eigen inzichten. Weinig kunstenaars en wetenschappers werken geïsoleerd (cohesion), ook al ontkennen zij dat nogal eens wanneer zij eenmaal succes hebben.
	De Amerikaanse ondernemers Ori Brafman en Roy Beckstrom publiceerden in 2006 het boek The Starfisch and the Spider. � De zeester en de spin dienen daarin als metafoor. Een zeester is in wezen een neuraal netwerk: hij heeft geen brein, geen centraal commandocentrum. De zeester heeft ook geen kop. Als je er een stuk afsnijdt, groeit het vanzelf weer aan (of je krijgt twee exemplaren). De zeester als metafoor van een organisatie beschrijft deze als een gedecentraliseerde, losse en open organisatie. De spin heeft daarentegen wel een kop en hij kan duidelijk niet zonder. Een paar pootjes kan hij wel missen maar niet te veel, want dan overleeft hij het niet. De organisatie die de metafoor van de spin krijgt opgeplakt, wordt centraal aangestuurd. Brafman en Beckstrom hebben dit gegeven gedetailleerd uitgewerkt en veel bekendheid gekregen met hun referentie naar de cultuur van de Apache-indianen.
	In 1519 vertrok de Spaanse veroveraar Cortes naar Mexico. Toen hij aankwam, verbrandde hij zijn schepen, om vervolgens met zijn mannen de lokale koninklijke familie uit te roeien, zich te ontfermen over het goud van de Azteken en hen te onderwerpen aan het centrale Spaanse gezag. Op deze wijze liep hij heel Zuid-Amerika onder de voet. Daarna trokken de Spanjaarden noordwaarts, maar daar stuitten ze op een heel ander soort volk: de Apache-indianen. Die hadden weliswaar een opperhoofd, maar er werd door dit volk ook grote nadruk gelegd op de individuele vrije wil. In hun taal hadden de Apache niet eens een woord om ‘moeten’ uit te drukken. Het bleek uiteindelijk onmogelijk om deze ‘wilden’ te onderwerpen en te kerstenen. Tegen de verdrukking in breidden de Apache hun grondgebied zelfs uit. Later moesten de blanke Amerikanen op eenzelfde manier bakzeil halen. Op een gegeven moment maakte een kwart van het Amerikaanse leger jacht op het legendarische Apache-opperhoofd Geronimo. In 1886 werd hij uiteindelijk gevangen genomen, maar zijn opvolger stond al klaar om door te vechten voor de vrijheidsidealen van zijn volk. Pas toen in het kader van een grootschalig verzoeningsprogramma tienduizend stuks vee naar het voormalige Apache-gebied werden gedirigeerd, kwam er rust. Omdat van toen af aan moest worden bijgehouden wie er een rund had ontvangen en omdat ze zich moesten settelen, kreeg het Apache-gezag een meer centraal karakter. In Amerika heet dit nog steeds de ‘cow approach’. Je decentrale tegenstander centraliseren is een van de drie strategieën die kunnen worden toegepast om hen ‘eronder’ te krijgen. De andere strategieën zijn: concurreren op ideologie of jezelf decentraliseren.
	De Britse natuurkundige Neil F. Johnson, hoogleraar aan de Universiteit van Miami, zegt in de Volkskrant van 19 december 2009: ‘Je kunt een oorlog zien als een dynamisch complex systeem: veel losse elementen en geen evenwicht, zoiets als een financiële markt.’ Johnson onderzocht 55.000 geweldsincidenten uit 11 oorlogen, opstanden en rebellieën, waaronder de conflicten in Noord-Ierland, Peru, Sierra Leone, Israël en Afghanistan. De uitkomsten waren duidelijk. In 9 van de 11 conflicten vertonen geweldsincidenten hetzelfde patroon: de machtswet (zie voor een uitleg van de power law paragraaf 2.2) is van toepassing als het gaat om de omvang en de frequentie waarmee oorlogen zich voordoen. ‘Bij die 9 gaat het ook om opstanden. De uitzonderingen, de Amerikaanse en Spaanse burgeroorlogen, zijn meer conventionele oorlogen,’ aldus Johnson. ‘De wijze waarop mensen conflicten uitvechten blijkt, bij alle verschillen, vrijwel hetzelfde. Net zoals de verkeerspatronen in Tokio, Londen of Boston vrijwel identiek zijn. In de chaos van oorlog zit een systeem.’ Johnson en zijn collega’s beschrijven gewapende opstanden als een ‘ecologie van dynamische groepsvorming’: ‘Een opstandige bevolking gedraagt zich als een geheel van groepen dat zich voortdurend ontwikkelt. Er zijn geen echte leiders, er is geen permanent netwerk. Af en toe leiden langeafstandscommunicatielijnen tot tijdelijke coördinatie. Wanneer een groep gevaar ziet, valt ze uiteen. En hoewel groepen voor een gemeenschappelijke zaak vechten, concurreren ze ook, om middelen of media-aandacht.’ Het model breekt met conventionele analyses van opstanden die uitgaan van statische netwerken en strikte hiërarchieën. Het heeft daarentegen een opvallende gelijkenis met de modellen van kuddegedrag in financiële markten, waaraan Johnson eerder werkte. ‘Misschien zit er een algemene logica in elk collectief menselijk gedrag,’ zo stelt hij.
	Het model van Johnson is heel bruikbaar voor het maken van scenario’s en risicoanalyses: ‘We kunnen voorspellingen doen over geweld in lopende én toekomstige conflicten. We kunnen ook scenario’s ontwikkelen: hoe zullen rebellen reageren als je het aantal troepen opvoert of een vredesmacht introduceert?’�
	Dit beeld zou koren op de molen moeten zijn voor degenen die de overheid verwijten dat zij te veel een macht in zichzelf is geworden en een sector als het bedrijfsleven te weinig ruimte biedt voor een gezonde bedrijfsvoering. De Amerikaanse publicist Francis Fukuyama verwoordde in zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens dat de grote ideologieën van de 20ste eeuw hebben afgedaan, en dat er wereldwijd een onvermijdelijk proces in de richting van een liberaal-democratische maatschappij gaande is. Dit proces, dat in ideologische zin vaak wordt aangeduid met de term ‘neoliberalisme’, ziet hij als het laatste hoofdstuk van de ontwikkeling naar een volledig liberaal-kapitalistische maatschappij.
	Milton Friedman, een van de belangrijkste economen van de 20ste eeuw, is een vermaard criticaster van de overheid.� Friedman keerde terug naar het optimisme van de klassieke economen, zoals Adam Smith en Jean-Baptiste Say, die een groot vertrouwen hadden in de vrije werking van het prijsmechanisme. Stimulering van de overheidsuitgaven is volgens Friedman niet de oplossing bij een tijdelijk tekort aan bestedingen, en het verstoort bovendien de marktwerking. Staatsbedrijven, zoals openbaar vervoerondernemingen en energiebedrijven, moeten volgens Friedman worden geprivatiseerd en het arbeidsrecht moet worden hervormd om werknemers gemakkelijker te kunnen ontslaan.
	Friedmans legde zijn ideeën over de vrije markt neer in het in 1962 verschenen boek Capitalism and Freedom, dat een bestseller werd. Nog succesvoller was zijn televisieserie Free to Choose (1980) en het gelijknamige boek, dat hij samen met zijn vrouw Rose schreef. Hij wist zijn ideeën vaak in krachtige oneliners te verwoorden.� Friedmans bekendste citaten zijn: ‘Inflatie is altijd en overal een monetair fenomeen,’ en het legendarische ‘There is no such thing as a free lunch’ (‘Er bestaat niet zoiets als een gratis lunch’). Met de laatste opmerking wilde hij aangeven dat een centrale bank die de economie met een lage rente stimuleert, daarvoor later alsnog de prijs moet betalen in de vorm van een hogere inflatie.
	Een iets uitgebreidere selectie van Milton Friedman-citaten:
	-	‘Ik ben een voorstander van belastingverlagingen onder alle omstandigheden, met elk excuus en met elke reden, wanneer het ook maar mogelijk is.’
	-	‘Inflatie is de enige vorm van belastingheffing die zonder wetgeving kan worden opgelegd.’
	-	‘De oplossing van de overheid voor een probleem is gewoonlijk net zo slecht als het probleem zelf.’
	-	‘De grootste invloed van het internet is dat het de overheden moeilijker maakt belastingen te innen.’
	-	‘Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma.’
	-	‘Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er binnen vijf jaar een tekort aan zand ontstaan.’
	Tussen de voor- en tegenstanders van het neoliberalisme is inmiddels een verwoede strijd losgebarsten. Niemand heeft deze strijd zo krachtig beschreven als Naomi Klein, in haar boek Shockdoctrine. Klein stelt daarin dat neoliberale economische programma’s vaak onder dwang zijn opgelegd.� Kleins bewijsmateriaal omvat drie decennia recente geschiedenis. Van het Chili van Pinochet tot het Rusland van Jeltsin, van de uitverkoop aan projectontwikkelaars van Sri-Lankaanse stranden na de tsunami tot de wederopbouw-maar-dan-anders van New Orleans na de orkaan Katrina, steeds werd na geweld en politieke chaos de neoliberale economische schoktherapie toegepast.� Met als apotheose de corporatieve maakbaarheid van de samenleving en de privatisering van de oorlog in Irak. Naomi Klein richt haar pijlen ook op grote ondernemingen en aan het bedrijfsleven gelieerde non-governmental organizations (ngo’s), die de overheid behulpzaam zijn om impopulaire economische maatregelen door te voeren in het ‘shockgebied’.
	In Zuid-Amerika kreeg de daaropvolgende strijd tegen het neoliberalisme een sterk politiek karakter. Het gevolg daarvan is zichtbaar in de presidentsverkiezingen die in een aantal landen een linkse president aan de macht brachten. Eén daarvan is de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva van de Braziliaanse Arbeiderspartij (PT).
	Figuur 3.8. de Braziliaanse president Lula da Silva.�
	Op het wereldtoneel maakte Lula da Silva in 2001 naam met zijn bezoek aan zowel het World Economic Forum (WEF) als het World Social Forum (WSF). Het World Social Forum was kort daarvoor opgericht door een groot aantal ngo’s en particulieren, die zich inmiddels ‘andersglobalisten’ waren gaan noemen. Het WSF wilde in die tijd de tegenhanger zijn van World Economic Forum (WEF) in Davos. Lula bracht demonstratief de WSF-boodschap naar het WEF, en niet omgekeerd.
	Het neoliberalisme wordt in toenemende mate betwist omdat de liberaal-democratische maatschappij voor de burger niet de plaats inruimt die hij in deze tijd zou moeten krijgen. Volgens John Stuart Mill moeten authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling van het individu centraal staan en die begrippen moeten ook in de maatschappij als hoogste idealen gelden.� Hij stelt dat mensen de kans moeten krijgen zich te ontworstelen aan conventies om hun eigen leven vorm te geven. Zo ontstaat er naast een programma van gelijke politieke rechten ook een programma voor het realiseren van een veel omvattend ideaal: de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het neoliberalisme heeft het probleem van de institutionele macht willen oplossen, maar geen ruimte gecreëerd om de netwerksamenleving directe invloed op het bestuur te geven. De neoliberalen bouwden Torens van Babel die tot in de hemel moesten reiken. Deze ideologie is aan haar eigen tekortkomingen ten onder gegaan.
	Met de opkomst van de netwerksamenleving en het alom doorgedrongen inzicht dat het neoliberalisme heeft gefaald, verandert de rol van de overheid. In de strategische ruimte van de nieuwe tijd zal de overheid van vitaal belang zijn voor de bevordering van technologie, de versterking van de netwerksamenleving en het stimuleren van de economie. Daarmee draagt de overheid bij aan symbiotische krachten die de samenleving vitaal en leefbaar maken. Ik wil hier wat nader ingaan op de drie hierboven genoemde taken van de overheid van morgen.
	Figuur 3.9. Overheid als katalysator.
	De strijd om olie kan tot een Derde Wereldoorlog leiden, stelt Michael Klare, Amerikaans hoogleraar Vredes- en Veiligheidsstudies.� Vooral China, de Verenigde Staten en Rusland proberen in toenemende mate met militaire middelen toegang te krijgen tot de schaarser wordende olievoorraden. ‘We zien een nieuwe wapenwedloop ontstaan, zoals we die kennen uit de Koude Oorlog.’ De explosiefste regio’s zijn volgens hem de Kaspische Zee en de wateren rond China. In die gebieden hebben diverse landen een claim gelegd op olie- en gasvoorraden en de spanningen zijn er opgelopen. Met wapenleveranties en met eigen militaire bases proberen de grootmachten er hun energievoorziening veilig te stellen.
	Inmiddels dient zich echter ook een nieuwe benadering van het energievraagstuk aan. In hoofdstuk 4 worden enkele ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie beschreven, waaruit blijkt dat veel wetenschappers en bedrijven zich op dit onderwerp hebben gestort en inmiddels grote technologische vooruitgang hebben geboekt. Het is nog even wennen aan de gedachte dat zich mogelijkheden voordoen om eerder dan verwacht de CO2-uitstoot terug te dringen, niet zozeer door de opslag van CO2 maar door het verminderd verbruik van fossiele brandstof als gevolg van de sterke opmars van duurzame energie. Het Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) is nog niet zover, en voorspelde in haar Annual Energy Outlook 2008 dat duurzame energie in 2030 7 procent van de energiebehoefte dekt, waarbij windenergie en biomassa het voortouw nemen. De capaciteit van zonne-energie zal volgens EIA in 2030 niet meer dan 4 GW bedragen. De voorspellingen van het EIA liggen op één lijn met de scenario's die verschillende oliemaatschappijen hebben gepubliceerd, maar worden tegengesproken door een andere studie, het Grand Solar Plan, dat in januari 2008 in het tijdschrift Scientific American werd gepubliceerd. Deze studie gaat ervan uit dat de productie van zonne-energie in 2030 niet minder dan 1000 GW bedraagt.
	Prognose 2030
	EIA
	Google
	Wind
	40 GW
	380 GW
	Biomassa
	10 GW
	23 GW
	Zon
	4 GW
	250 GW
	Toename elektriciteits-verbruik
	25%
	0%
	CO2 - uitstoot
	+ 16%
	-/- 40%
	Afhankelijkheid van geïmporteerde
	olie
	+ 11%
	-/- 33%
	Figuur 3.10. Twee sterk uiteenlopende energiescenario’s voor 2030.
	Aan de hierboven weergegeven uitkomsten van het scenario van Google ligt impliciet de veronderstelling ten grondslag dat de ontwikkeling van duurzame energie de wetten van informatietechnologie volgt, de zogenaamde Wet van Moore. Deze wet, in 1965 bedacht door de medeoprichter van Intel, voorspelt dat het aantal transistoren op een chip iedere anderhalf jaar zal verdubbelen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...). Moore kreeg gelijk met zijn voorspelling: we kennen allemaal de exponentiële groei die de capaciteit van de pc de afgelopen decennia doormaakte. Deze exponentiële groei zou ook opgaan voor andere nieuwe technologieën, zoals die van zonne-energie. In paragraaf 4.2 wordt nader aangegeven dat, als de trend van de laatste decennia zich doorzet, duurzame energie in snel tempo goedkoper en in overvloed verkrijgbaar zal zijn.
	Grote oliemaatschappijen zoals Shell en Exxon hebben met behulp van scenario's voor 2030 uiteengezet op welke wijze het broeikaseffect kan worden teruggedrongen. Zij pleiten onder meer voor ondergrondse opslag van CO2, de zogenaamde sequestering, en voor intensivering van de emissiehandel op dit gebied. Zakenbank Merrill Lynch publiceerde in oktober 2008 in zijn cleantech-studie een analyse van enkele grootschalige ontwikkelingsplannen voor zonne-energie en kwam tot de slotsom dat het plan Clean Energy 2030, dat Jerrefy Greenblatt van Google heeft opgesteld, het meest realistisch is.� Zoals hiervoor is aangegeven, komt dit plan tot de conclusie dat in 2030 de opwekking van elektriciteit met behulp van fossiele brandstof in de Verenigde Staten met 88 procent kan worden verminderd. Volgens Google kan in 2030 280 GW aan windenergie, 250 GW aan zonne-energie en 80 GW aan geothermische energie worden opgewekt en daarmee kan de gehele elektriciteitsproductie op basis van kolen en olie worden beëindigd, terwijl de aardgas gestookte centrales nog slechts de helft van het huidige niveau produceren. De totale vraag naar elektriciteit zal volgens Google niet toenemen. Er is over de periode tot 2030 sprake van een efficiency-verbetering van 33 procent, terwijl er nieuwe vraag naar elektriciteit is van 25 procent, exclusief een toename van 8 procent als gevolg van op elektriciteit (batterijen) rijdende auto’s. De olie-import van de Verenigde Staten neemt zodoende met een derde af, daartoe in staat gesteld door een vermindering van olieverbruik door de opkomst van plug-in-auto’s. Voorts wordt een toename van 15 procent in het aandeel van kernenergie verwacht. De opbrengsten van deze duurzame energiebronnen bedragen in totaal 5,4 biljard dollar, de kosten 4,4 biljard dollar. Het is big business.
	Het is duidelijk dat overheden zich niet buiten deze discussie kunnen houden. De regering van Obama heeft zich met zijn New Energy-programma niet onbetuigd gelaten, maar aarzelt vooralsnog om hieruit verregaande consequenties te trekken. De Nederlandse overheid is in dit debat nagenoeg afwezig. Dit is betreurenswaardig, omdat de Nederlandse universiteiten op verschillende terreinen frontposities innemen waar het gaat om fundamentele kennis op het gebied van duurzame energie en cleantech. Deze kennis wordt niet omgezet in commerciële activiteiten, waarmee aan de sturende rol van de overheid op het gebied van technologie niet de voor de hand liggende inhoud wordt gegeven.
	Inmiddels is er meer bekend over de oorzaak van het succes dan wel het falen van grote bedrijven. Daarbij wordt overtuigend aangetoond dat met name doorbraakinnovaties in grote ondernemingen niet in goede handen zijn. Harvard-hoogleraar Clayton Christensen heeft de laatste jaren menige prijs gewonnen met zijn onderzoek op dit gebied. Hij toonde daarmee aan dat grote bedrijven er niet in slagen om doelmatig gebruik te maken van de technologie die beschikbaar is gekomen.
	Figuur 3.11. Het model van Clayton Christensen, waarmee hij illustreert
	dat doorbraakinnovaties tot institutionele veranderingen in de industrie leiden,
	omdat bestaande bedrijven het tempo van de aanpassingen niet kunnen bijhouden.
	Concluderend kan worden gezegd dat daar waar het gaat om de innovatiekracht van de samenleving, het initiatief niet aan bestuurder alleen mag worden overgelaten.
	Een voorbeeld van technologische vernieuwing gestuurd door de overheid is de initiële planvorming aangaande de toekomst van de Afsluitdijk. In haar Watervisie� heeft de Nederlandse overheid laten zien dat er veel synergievoordelen zijn als watermaatregelen worden verbonden met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzame energiewinning, recreatie en natuurontwikkeling. De Afsluitdijk werd daarbij als voorbeeldproject aangewezen. In november 2007 begon Rijkswaterstaat in een open proces visies en ideeën te verzamelen met betrekking tot de Afsluitdijk. Uit de ideeënportefeuille doemt een nieuw en indrukwekkend beeld op van de Afsluitdijk, onder meer als icoon van ‘organische’ architectuur. De overgang van een bouwstijl met rechte hoeken en harde vormen naar een architectuur waarin de vrije, organische vorm centraal staat, is in de ingediende plannen alom zichtbaar. Nu de ontwerp- en productietechnologie zich hierop instelt, en zo tot een aanzienlijke kostenverlaging komt van de bouw van deze ‘natuurlijk’ vormgegeven objecten, zal deze trend doorzetten. Ook de architectuur van de nieuwe spuisluizen, de naviducten en de zogenaamde Solar Wall wordt in de visies nadrukkelijk verbonden met de natuur. De vormen van deze werken vervloeien als het ware met het landschap. Van de historische Afsluitdijk kunnen de monumenten prominent aanwezig blijven. De huidige tijdgeest vraagt om de instandhouding van de Lorentz- en Stevinsluizen, van het standbeeld van Lely en van de oorspronkelijke vorm van de Afsluitdijk, inclusief de knik bij Kornwerderzand. Daarnaast kan de Afsluitdijk het hoogst haalbare op het gebied van duurzame energie bieden. Waar overal ter wereld naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, levert de Afsluitdijk een reëel uitzicht op energieproductie waarbij in het geheel geen broeikasgas wordt voortgebracht. Het samenkomen van zoveel verschillende duurzame energiebronnen op één plaats zou bijzonder zijn.
	De ideeënverkenning van Rijkswaterstaat is gevolgd door een marktverkenning, waarbij marktpartijen werden uitgenodigd om al in een vroeg stadium de (losse) ideeën uit te werken wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid.� De visies van de marktpartijen zijn gepubliceerd, maar zij vormen voor Rijkswaterstaat geen startpunt van de planvorming. In 2009 kondigde de overheid namelijk aan om zelf een structuurvisie op te stellen en daarna een voorkeursvariant voor de vernieuwing van de Afsluitdijk bekend te maken. Op haar website meldt Rijkswaterstaat dat zij voor de Afsluitdijk een ‘opknapbeurt’ voorbereidt, waarmee de gewekte verwachting van de Afsluitdijk als ‘het icoon van duurzaamheid‘ niet zal worden waargemaakt. De Afsluitdijk-methodologie en de uitwerking ervan zou trendsettend kunnen zijn, maar is voor de Nederlandse overheid blijkbaar nog een brug te ver.
	Voor technologische vernieuwing is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de financiering daarvan cruciaal. Frank van der Most komt in zijn proefschrift tot de conclusie dat de organisaties die in ons land fundamenteel onderzoek financieren conservatief op de opkomst van nanotechnologie hebben gereageerd. Dat betekent dat de overheid terughoudend is in het stimuleren van deze nieuwe en veelbelovende technologie, die als een van de belangrijkste wetenschappen van de komende decennia mag worden aangemerkt.�
	Ook met betrekking tot de vernieuwing van de maatschappij is de overheid terughoudend. De Rotterdamse hoogleraar Valerie Frissen geeft een somber beeld van de wijze waarop de overheid inspeelt op de netwerksamenleving. Informatie- en communicatietechnologie heeft de komst van een volwaardige informatie-infrastructuur mogelijk gemaakt, waarvan de overheid echter alleen gebruik maakt wanneer hiermee bestaande processen worden ondersteund. Anders gezegd: er wordt ingezet op de modernisering van de klassieke bureaucratie met behulp van ICT. Inmiddels verandert mede door dezelfde ICT evenwel ook de vraagkant van de publieke sector. Omdat de overheid sterk aanbodgedreven is, is zij niet gewend haar processen op een vraaggerichte manier in te richten.� De publieke sector heeft bovendien vaak onvoldoende inzicht in wat er aan de vraagkant speelt. Hierdoor houdt zij geen rekening met de karakteristieken van ICT die juist voor gebruikers zo aantrekkelijk blijken te zijn, zoals open netwerken, zelfsturing, co-creatie, het delen en exploiteren van relaties, informatie en kennis. Kijken we naar succesvolle bedrijven in de ICT-sector die wel van deze dynamiek gebruikmaken, dan zien we dat innoveren met ICT daar gepaard gaat met nieuwe organisatiemodellen, institutionele kaders en werkprocessen, aldus Frissen. Een breuk met het verleden is onvermijdelijk, evenals de creatieve destructie van bestaande werkprocessen. Met publieke dienstverlening 2.0 wordt een aantal radicale innovaties doorgevoerd. Wanneer zij wordt toegepast in de zorgsector, dan betekent dat bijvoorbeeld andere financieringsmodellen, nieuwe rollen van hulpverleners en professionals (flexibele netwerken van formele en informele zorgaanbieders, nieuwe intermediairs), meer definities van kwaliteit van bijvoorbeeld medische informatie en nieuwe criteria voor het beoordelen van prestaties. Het gevolg hiervan is niet alleen een beter functionerende overheid maar – belangrijker – een beter functionerende netwerksamenleving.
	Radicale innovaties krijgen meer kans als het organisatiemodel van de overheid wordt aangepast. Willem Trommel spreekt in zijn inaugurale rede aan de Vrije Universiteit in 2009 over de kenmerken van ons politiek-bestuurlijk bestel. Deze kenmerken zijn: gulzigheid, onmatigheid en opdringerigheid. Hij ontleent deze visie aan de opkomst van een nieuw zorgparadigma, waarin alles draait om de beïnvloeding van persoonlijke levenskeuzen en levensstijlen. Uitgangspunt daarbij is dat veel risico's door mensen zelf worden veroorzaakt en dat de risico's moeten worden verminderd door de individuele verantwoordelijkheidszin van die mensen te versterken. Het beleid verandert daarmee van nazorg in voorzorg, waarmee een vrijwel onbegrensd terrein van beleidsinterventies wordt betreden. Verwaarlozing van jonge kinderen, slechte loopbaankeuzen, ongezond eten, de kantjes eraf lopen, frequent kroegbezoek, te weinig bewegen, te veel op internet leven, niet je best doen op school, de Nederlandse taal niet leren, je tijd verlummelen, de wereld rondzeilen: al deze (en nog vele andere) zaken kunnen de nationale welvaart schade berokkenen en worden daarom ingelijfd bij het terrein van de overheidsinterventies.
	Daarnaast ziet Trommel dat de overheid op zoek is naar erkenning van haar gezag door het formuleren van aansprekende, tastbare prestaties waarop zij kan worden afgerekend. Dit leidt tot het beeld dat zelfstandig opererende organisaties, waaronder ook commerciële partijen, veel doelmatiger werken dan de uitvoerders die op basis van bureaucratische instructies worden aangestuurd. Trommel ziet dat ‘maatschappelijke organisaties, marktpartijen en individuele burgers worden ingelijfd bij een hedendaags vreemdelingenlegioen van publieke taakuitvoerders’.�
	Ten slotte ziet Trommel dat de overheid op zoek is naar middelen om de gemeenschapszin te versterken en dat leidt tot verplichte inburgering, probleemwijkoperaties en het formuleren van een samenbindende Nederlandse identiteit. Dit alles gaat gepaard met wat hij ‘een discours van daadkracht’ noemt. Hij wijst daarbij op doelen als ‘herovering van het publieke domein’ en de inzet van ‘buurtregisseurs’, ‘stadsmariniers’ en ‘frontliniewerkers’. Tegelijkertijd blijven bestaande maatschappelijke verhoudingen uitgangspunt van het beleid, en die worden dan ook intact gelaten. Het beleid wordt van bovenaf geregisseerd, gaat aan de maatschappelijke diversiteit voorbij en beoogt vanuit een uniform waardeperspectief een nieuw maatschappelijk middenveld te construeren, aldus Trommel. Hij voegt daaraan toe dat het gulzige bestuur juist in Nederland welig tiert. In ons land is de fixatie op maatschappelijke maakbaarheid altijd al groot geweest en werd het landsbestuur de afgelopen decennia steeds nadrukkelijker opgevat als een louter instrumentele managementtaak. De beste weg om uit deze impasse te komen is het aanbrengen van een groter onderscheid tussen overheid en politiek. De politiek moet terug naar de burger en de overheid moet terug naar de politiek.
	Guus Berkhout heeft in dit verband voorgesteld om projectministeries op te richten om de overheid te ontkokeren. Het kabinet zou moeten bestaan uit een kleine groep projectministers die de verantwoordelijkheid hebben om urgente maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Verkiezingen zijn er om politieke partijen te vertellen welke maatschappelijke vraagstukken belangrijk zijn en met welke prioriteit zij moeten worden opgelost. De burgers nemen op deze wijze de agenderingsfunctie over van de politieke partijen.�
	De economische politiek van de overheid houdt weinig rekening met de fundamentele veranderingen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan. Sterker nog: de crisis van de jaren dertig en van de begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn nog steeds referentiekaders van het beleid. Dit is alleen te rechtvaardigen als deze crises indertijd met adequaat beleid zouden zijn bestreden en als de lessen van het verleden ook nu nog betekenis zouden hebben.
	De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als ‘de crisisjaren’ of als 'de grote depressie'. Het was een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid.� De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de zogenaamde ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep. Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 circa 100.000 en kwam in 1936 op het hoogtepunt van 480.000. Van elke 4 Nederlandse arbeiders was er 1 langer dan een jaar werkloos. De regering besloot werklozen een financiële ondersteuning te geven. De 'steun' mocht niet te hoog zijn, anders zouden de werklozen – zo meende men – lui worden. De regering Colijn koos ervoor om zo veel mogelijk de hand op de knip te houden. De begroting moest sluitend zijn en aan de waarde van de Nederlandse gulden mocht niet worden getornd. Deze zuinige politiek kreeg vooral van de socialisten veel kritiek, want zij meenden dat de overheid de economie veel sterker moest sturen. Doordat de regering onmachtig bleek om de crisis op te lossen, kregen veel Nederlanders twijfels over de parlementaire democratie: stond dit systeem niet voor verdeeldheid en gebrek aan daadkracht?
	Figuur 3.12. Werkloze op zoek naar werk in de jaren dertig van de vorige eeuw.
	De tijd lijkt stil te staan want de geest van Colijn waart nog steeds over het Binnenhof. De ontwikkelingen tussen 1920-1929 en 1980-2000 vertonen veel overeenkomsten.� Centraal in beide perioden was het ontstaan van nieuwe productiemethoden en nieuwe beroepen: in de jaren '20 door de opkomst van onder meer de auto, film en radio, en in de jaren '80 en '90 door de opkomst van computers en internet. Deze vernieuwingen leidden aanvankelijk tot groot vertrouwen in de economie, dat zich vooral vertaalde in stijgende aandelenbeurzen en huizenprijzen. Economieën groeiden maar door. Alles ging goed en alles kon ogenschijnlijk. Bij velen bestond het idee dat we in een gouden tijd van structurele, hoge economische groei waren aanbeland, een tijd die conjunctuurcycli, recessies en werkloosheid permanent zou laten verdwijnen. In de jaren '20 spraken economen in de Verenigde Staten van A New Era en in de jaren '90 hadden we het over A New Economy.
	Maar er zijn meer overeenkomsten. Vermeld moet worden dat tegen het eind van de 19e eeuw de mondiale hegemonie van het Britse imperium langzaam maar zeker afbrokkelde. Aan het begin van de 20ste eeuw had Groot-Brittannië het duurste leger ter wereld, een erfenis van haar koloniale verleden. Het land kon deze positie niet volhouden. In 1919 werd het pond dan ook losgekoppeld van het goud, waarna de munt in waarde daalde.� De leidende rol van het Verenigd Koninkrijk werd door de Verenigde Staten overgenomen en in 1944 werd de dollar aan het goud gekoppeld in het zogenaamde Akkoord van Bretton Woods. In 1973 werd de goud-dollarstandaard weer verlaten, omdat de Verenigde Staten de mondiale sleutelrol van de dollar niet langer kon waarmaken. In onze tijd heeft de Verenigde Staten het duurste leger ter wereld en nu moet dit land ervaren wat het is om een dominante internationale positie te moeten afbouwen. De waarde van de dollar is inmiddels gedaald.
	Ook het spook van de depressie waart rond. Na de New Era van de jaren '20 van de vorige eeuw volgde de depressie van de jaren '30. Analoog mag worden verwacht dat na de New Economy van de jaren '90 ook nu een depressie zal volgen, aldus Eric Mecking. Hij trekt een parallel met de zogenoemde ‘Kondratieff-golven’ die de langetermijngolfbewegingen in de kapitalistische economie beschrijven. De Russische econoom Nikolai Dmitrievitsj Kondratieff (1892-1938) kwam met de autoriteiten in conflict toen hij na de beurscrisis van 1929 het herstel van de westerse economie voorspelde. Stalin wilde daarentegen juist de inherente feilbaarheid van het kapitalisme aantonen. Kondratieff werd daarop verbannen en keerde niet meer terug. Maar de kans dat de deflatie van de jaren '30 zal terugkeren ligt niet in de lijn der verwachting. Het heeft er alle schijn van dat de wereldgemeenschap van de eerdere ervaring heeft geleerd. Een depressie leidt immers tot hoge inactiviteit en dat is op zich al een hoge prijs. Economen als Nobelprijswinnaar Paul Krugman zijn dan ook voorstanders van een sterk stimulerend overheidsbeleid, ook al leidt dat tot een nog hogere staatsschuld. Immers, ook een gematigde depressie is niet wenselijk. Het zogenaamde ‘Japan-scenario’ laat zien dat deflatie en een zeer geringe economische groei lange tijd kunnen voortduren. In die tijd worden weinig problemen opgelost en verzwakt de relatieve positie van een land op de wereldmarkt.
	Wel is het zo dat er in deze tijd sterke deflatoire krachten aan het werk zijn die, in tegenstelling tot de jaren '30, geen monetaire oorzaak hebben. Zoals in hoofdstuk 4.2 wordt betoogd, veroorzaakt de technologische ontwikkeling in deze fase een drastische kostenverlaging van grote productgroepen. We zien duurzame gebruiksgoederen goedkoper worden. Telefoons, computers, auto’s en machines dalen voortdurend in prijs. Robots staan voor de deur en maken verder prijsdaling mogelijk. Zonne-energie is nu nog te duur, maar het is tegelijkertijd de snelst in prijs dalende energiebron.
	Enkele sectoren blijven nog achter. De bouw bijvoorbeeld laat in de nieuwbouw een kostenreductie tot 40 procent liggen, omdat bouwers in de krappe bouwmarkt van de laatste decennia geen reden zagen om zich enthousiast op het pad van de innovatie te bewegen. In de kledingsector komen de robots eraan, waardoor de consument de (al dan niet zelf ontworpen) kleding tegen een lagere prijs kan aanschaffen. Er zijn ook prijsstijgingen, met name in de niet-stoffelijke markt. Het betreft vaak zogenoemde ‘belevingsproducten’. Verschillende voetballers kwamen reeds de Quote 500 binnen. De overheid zou zich dan ook moeten oriënteren op de voor ons land meest kansrijke immateriële productclusters. Dat zijn sectoren die, onder meer in het kader van de studies van Inglehart�, toonaangevend zijn in de Noordwest-Europese economie. Dit deel van de wereld neemt een frontpositie in waar het gaat om de opkomst van de postmateriële samenleving, die op termijn ook wereldwijd in het verschiet ligt (zie hiervoor paragraaf 5.1).
	Het ging zo goed met de economie. Na 2001 trokken de koersen op de internationale aandelenbeurzen sterk aan. Het spook van de depressie werd verjaagd met een sterk expansionistisch monetair beleid in de Verenigde Staten. Steeds meer economen, waaronder Warren Buffett en Paul Volcker, de 80-jarige oud FED-voorzitter, waarschuwden voor de gevolgen van het alsmaar voortdurende spel van stimulering van groei van de Amerikaanse economie door middel van een in hoog tempo toenemende schuldenlast.
	In 2008 brak de kredietcrisis uit. Aanleiding waren de dalende prijzen op de Amerikaanse huizenmarkt nadat die in de periode daarvoor sterk waren gestegen, mede door de beschikbaarheid van ogenschijnlijk goedkope tophypotheken, ook aan burgers die niet als kredietwaardig te boek stonden, de zogenaamde subprime lenders. Deze hypotheken werden door hypotheekverstrekkers weer doorverkocht aan andere financiële instellingen. Als oorzaak van de bankencrisis werd gewezen op de toename van mortgage-backed securities en collateralized debt obligations, waarbij het onderpand bestond uit vorderingen, zoals een bundel hypotheken. De AAA-rating, de maatstaf voor beoordeling in de laagste risicoklasse, die lange tijd voor deze bundels werd aangehouden, leidde tot een grote vraag naar deze hoogrenderende obligaties, hetgeen weer bijdroeg aan de toch al grote activiteit op de hypotheekmarkt. Zoals bij elke crisis werd ook nu weer de vraag gesteld hoe het zo ver kon komen. Het was immers op z’n minst opmerkelijk dat voor miljarden dollars AAA-obligaties werden gekocht die een rentesurplus hadden ten opzichte van vergelijkbare AAA-leningen. Het was een inconsistentie die iedereen liet voortbestaan.
	De kredietcrisis heeft veel slachtoffers gemaakt. Zakenbanken werden door de crisis hard gestraft. Lehman Brothers ging failliet, Merrill Lynch en Bear Stearns hadden geen andere keuze dan zich aan te sluiten bij een grote commerciële bank. De zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley vormden zich – zij het tijdelijk – noodgedwongen om tot gewone banken die deposito’s mogen aantrekken. Ook commerciële banken leden grote verliezen. Sommigen financiële instellingen vroegen en kregen overheidssteun. In ons land werd ABN AMRO genationaliseerd.
	Willem Buiter, voormalig hoogleraar Politieke Economie aan het Europa Instituut van de London School of Economics and Political Science (LSE), en nu topeconoom van Citibank, zegt het in NRC Handelsblad zo: ‘Er zit niets anders op dan ons aan te passen.’� Hij vervolgt: ‘De kredietcrisis in de Verenigde Staten versnelt de verschuiving van de financieel-economische macht naar het Oosten ten koste van Amerika en Europa. Dat zal ook tot een versnelde politieke machtsverschuiving leiden. Het proces is niet tegen te houden. Amerika voelt dat. Je kunt niet het opperhoofd van de wereld spelen, als je bij landen waar je invloed op wilt uitoefenen, in het krijt staat. (…) De opmars van staatsfondsen uit landen als China, Rusland, Koeweit, Saoedi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea is niet te stoppen. Deze fondsen beschikken inmiddels over naar schatting 3.000 miljard dollar en dat kapitaal zal zich in enkele jaren verveelvoudigen. Hun geld is hier welkom. De nieuwe staatsfondsen vormen een deel van de oplossing van het drama van de kredietcrisis.’
	Even verderop zegt Buiter: ‘Historisch gezien is bij eerdere episoden van grote vermogensverschuivingen een kwalitatieve superioriteit in de productie niet altijd opgevolgd door meer investeringen. Dertig jaar geleden dacht iedereen dat Japan de wereld anno 2010 in eigendom zou hebben, maar die voorspelling is zeker niet uitgekomen. Ze hebben wel de op één na grootste financiële reserve van de wereld, maar daarbij is het gebleven. Japanners waren goed in directe investeringen en in auto’s, maar het waren slechte financiële portefeuillebeheerders. Ik verwacht dat de investeerders in het Midden-Oosten en in China en Singapore van die fouten zullen leren. Ik verwacht dat ze wijs opereren, want je kunt met investeringen een hoop geld verliezen. Dat beleven de westerse banken momenteel. Kijk, ze kopen nu stukjes van het westerse banksysteem tegen lage prijzen, misschien zelfs tegen afbraakprijzen. Dat kun je vervelend vinden, maar zo is het leven. Ze worden aandeelhouder en een deel van de winst zal naar hen gaan, in plaats van naar ons. De vraag is: als ze een controlerend belang verwerven, hoe gaan ze dat gebruiken? Er kunnen dan verschillende dingen gebeuren. Als ze een controlerend belang hebben in bedrijven, zouden het slechte managers kunnen blijken. Maar of je nu een zakenman bent of je van de overheid – niemand wil een zaak bewust de vernieling in draaien. Tenslotte kopen ze nu belangen van mensen die er een potje van gemaakt hebben.’
	Een ongeluk komt nooit alleen. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren doen denken aan de Wet van Murphy: Anything that can go wrong, will go wrong. Aan deze wet wordt nogal eens de zogenaamde Tweede Wet van Murphy toegevoegd: Murphy is an optimist. Ook wordt in dit verband wel gerefereerd aan de Tweede Wet van de Thermodynamica, die formuleert dat – binnen een afgesloten systeem – reeds bestaande wanorde de neiging heeft steeds groter te worden. De wanorde werd veroorzaakt door het inferieure gebruik van belangrijke onderdelen van financiële marktmodellen. Deze modellen kenden bij de introductie een gouden start en kregen alom erkenning, in 1973 bijvoorbeeld met de toekenning van de Nobelprijs voor de Economie aan de bedenkers ervan; de Amerikanen Robert C. Merton en Myron Scholes. Zij werden geëerd voor het model waarmee zij de prijs van derivaten berekenden en efficiënt risicomanagement vormgaven. Deze modellen lieten zien dat met het grootschalig benutten van kleine prijsverschillen op de obligatiemarkt risicoloos veel geld kon worden verdiend. Gemakshalve waren deze modellen gebaseerd op de veronderstelling van een volkomen rationele kapitaalmarkt. Dit impliceert dat financiële markten worden beheerst door rationeel handelende mensen, die onafhankelijk van elkaar beslissingen nemen. Zeker in een informatiemaatschappij is deze vooronderstelling opmerkelijk, en zij staat ver af van de werkelijkheid.� Mark Buchanan wijst in dit verband op computersimulaties die hebben aangetoond dat als mensen de prijsontwikkeling in het verleden laten meewegen in hun koopgedrag, er vanzelf een markt ontstaat met winnaars en verliezers. Sterker nog: er blijkt sprake te zijn van het eerder genoemde winner-takes-all-effect, waarbij de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden (zie hiervoor ook paragraaf 1.3). Het is deze marktwerking die in de praktijk veelvuldig voorkomt.
	Onafhankelijk opererende beleggers veroorzaken een beursgedrag waarin koersuitslagen een normale verdeling vormen. In de efficiënte markttheorie van Scholes en Merton is de kapitaalmarkt schaalbaar. De beheersinstrumenten in een dergelijke markt maken gebruik van risico-indicatoren als standaarddeviatie en de meer geavanceerde Sharpe Ratio. Maar er is twijfel aan de empirische juistheid van de veronderstellingen achter de efficiënte markt. De Franse wiskundige Benoit Mandelbrot, die de prijsschommelingen van katoen op de goederenbeurs van Chicago bestudeerde, ontdekte dat de prijsfluctuaties op deze markt niet de normale verdeling laten zien, zoals in een volstrekt willekeurig functionerende markt het geval zou moeten zijn. In de grote prijsuitslagen was systematisch afwijkend gedrag zichtbaar. Extreme koersuitslagen kwamen zo vaak voor, dat die niet onbesproken mochten blijven.� Sterker nog: de frequentieverdeling van deze fluctuaties bleek de vorm van de power law te hebben. Maar deze empirische resultaten zijn in beleggerskringen volslagen genegeerd. Nog steeds worden risico-indicatoren gebruikt die alleen geldigheid hebben in – overigens niet-bestaande – efficiënte markten.
	Een opmerkelijk vroeg signaal dat de werking van financiële markten niet deugt, was het debacle rond het LTCM-hedgefund in 1998. Het fonds werd mede bestuurd door de twee hierboven genoemde Nobelprijswinnaars, Scholes en Merton. De eerste jaren na de oprichting in 1994 ging het uitstekend met LTCM. Het fonds had in 1998 een eigen vermogen van 4,72 miljard dollar en keek aan tegen een schuld van 124,5 miljard dollar. Eind 1998 ging het mis. LTCM kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Er kwam een reddingsoperatie van 3.625 miljard dollar aan te pas om de posities af te wikkelen. (Een opmerkelijk feit was dat de banken Bear Stearns en Lehman Brothers weigerden om aan deze operatie deel te nemen. Zij lieten op dat moment hun collega in nood in de steek. De snelle ondergang van Bear Stearns en Lehman Brothers tijdens de financiële crisis van 2008 wordt wel aan het goede geheugen van de kapitaalmarkt toegeschreven.) De in die tijd gangbare analyse van de oorzaak van de ondergang van LTCM was dat het debacle het gevolg was van de Russische roebelcrisis. Maar met de kennis van de wijze waarop financiële markten functioneren, weten we dat, ook als de Russische roebel niet in problemen zou zijn gekomen, LTCM wel aan een andere oorzaak ten gronde zou zijn gegaan, namelijk aan de verkeerde inschatting van het menselijk gedrag op de kapitaalmarkt.
	De toekomst van de financiële sector
	Met het publieke debat over de recessie van 2008-2010 is de toekomst begonnen. Ongekend veel wetenschappers en andere professionals hebben zich veelvuldig en indringend uitgelaten over de invloed van de bankencrisis op de recessie. Het publiek zocht de oorzaak van de recessie niet bij een almachtige, ongrijpbare of onbekende kracht als de ‘marktwerking’, maar richtte een beschuldigende vinger op de leiding van financiële instellingen en monetaire autoriteiten. Zij zoeken bijna wanhopig naar meer zekerheden in de monetaire wereld, want het is tenslotte het publiek dat uiteindelijk de rekening betaalt. Het publieke verzet tegen de betaling van bonussen in de bancaire sector is dan ook hevig. Deze recessie heeft ontmythologiserend gewerkt. Dit geldt niet voor het vertrouwen in de inmiddels achterhaalde financiële marktmodellen. Toezichthouders en wetenschappers laten op dit punt nog steeds grote steken vallen.
	Ook het vertrouwen in het bedrijfsleven is tanende. Marc Chavannes zegt het zo: ‘Er kan geen misverstand over bestaan: de “kredietcrisis” is een morele, mentale en politieke crisis. Voor iedereen. Laat Justitie de bankrovers met hun voeten boven de barbecue houden. Maar burgers in democratische staten moeten intussen eisen dat er een einde komt aan het collectieve gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Weg met het ego-kapitalisme. Op zoek naar inclusief kapitalisme.’�
	Ondertussen is de herziening van de regelgeving in de financiële sector in volle gang. Onder leiding van de Bank for International Settlements (BIS) zijn inmiddels aangescherpte regels opgesteld voor het vaststellen van de minimumeisen die gelden voor het eigen vermogen van banken. Financiële instellingen moeten bovendien een voorgeschreven rekenmodel gebruiken voor het identificeren, meten en beheersen van operationele, markt- en kredietrisico’s. In de praktijk zal dit neerkomen op het aanhouden van grotere buffers eigen vermogen om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen.
	Maar ook moet de vraag worden gesteld of de toezichthouders niet bezig zijn om ‘de vorige oorlog te winnen’, zoals militairen dat gewend zijn te doen. Het gaat immers niet alleen om cijfers, maar om het vertrouwen dat beleggers in de financiële instellingen hebben. In symbiotische termen gaat het om het vinden van het omslagpunt in het vertrouwen in financiële instellingen. Het omslagpunt is het moment waarop het wantrouwen zodanig toeneemt dat beleggers hun geld niet langer aan een financiële instellingen toevertrouwen.
	De diepste oorzaak van de internationale kredietcrisis is zonder twijfel het grote, structurele tekort op de betalingsbalans en in de overheidsfinanciën van de Verenigde Staten. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat deze tekorten binnen afzienbare tijd worden aangezuiverd. Daarmee blijft het internationale financiële systeem kwetsbaar, te meer omdat de Amerikaanse schuldeconomie in hoge mate wordt gefinancierd door opkomende economieën zoals China. Met hun groeiende politieke macht kijken deze landen op hun eigen manier naar de omvangrijke defensie-uitgaven van de Verenigde Staten. Voor de gedachte van deze landen dat zij de financier zijn van het oorlogsmaterieel van hun potentiële tegenstander, is niet veel fantasie nodig. Chinese protesten tegen Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan winnen dan ook aan kracht. De financiële markt heeft op deze manier nadrukkelijk te maken met vraagstukken van oorlog en vrede.
	In het denken over de overheid komen we nog veelvuldig de opvattingen van René Descartes tegen. In 1637 publiceerde deze filosoof zijn beroemde boek Discours de la méthode, waarin hij zichzelf vergeleek met een stedenbouwer. Hij schreef daarin dat een oude, organisch gegroeide stad nooit zo volmaakt kan zijn als een nieuw te bouwen stad, vooral als die het ontwerp is van één man, een ingenieur die een rationele, wetenschappelijke methode toepast. Zijn ideaal – dat wordt onderschreven door veel bestuurders – was een overzichtelijke, perfect beheersbare en optimaal georganiseerde stad, die het product hoorde te zijn van menselijke intelligentie. Descartes koos derhalve voor een benadering die is gebaseerd op absolute zekerheden en zette zich op basis hiervan aan de reconstructie van de wereld. Dat gebeurde bij hem stap voor stap: zijn systeem mocht geen gaten vertonen, en daarom werd elke overgang in de redenering logisch dichtgetimmerd. De wereld die Descartes vanaf nul herbouwde, was voor hem de enig mogelijke: ze werd door zijn schepper aangeduid als noodzakelijk, dwingend en onvermijdelijk.� Ook bestuurders van grote bedrijven zoeken vaak naar de zekerheden van plannings- en budgetteringssystemen. De PowerPoint-praktijk van het Amerikaanse leger sluit hierop aan (zie paragraaf 1.1).
	De tijd van de Middeleeuwen was voor Descartes een vruchtbaar referentiekader. De samenleving was toen tamelijk ordelijk en overzichtelijk. Duidelijk was de dominante macht van kerk en staat. De economie was goed geregeld. De prijzen en ook de te produceren hoeveelheden werden vaak door de overheid vastgesteld. Natuurrampen en epidemieën lieten diepere sporen na dan oorlog en agressie. Met de komst van de Industriële Revolutie aan het einde van de 18e eeuw veranderde dat. De sterk groeiende werkgelegenheid in de opkomende industriesteden zorgde voor een trek naar de stad, zoals die tegenwoordig ook in de opkomende economieën van Azië en Zuid-Amerika plaatsvindt. De economie werd kapitalistisch, maar niet minder rationeel. De leiders van die tijd waren paternalistische ondernemers die met hun werknemers op dezelfde wijze omgingen als de bestuurders in de Middeleeuwen met de burgers.
	Ook als in de tweede helft van de 20ste eeuw in de steden het postmaterialisme doorbreekt, verandert het paternalisme van de bestuurders niet. De drang naar rationalisering, de neiging om de bestaande situatie als een probleem te zien en de cartesiaanse obsessie om orde te creëren, overheersen nog steeds. Bestuurders willen nu eenmaal graag besturen, ook als de maatschappij zelf op zoek is naar andere mogelijkheden om de waarde van de samenleving te vermeerderen. In het begin van de 21ste eeuw is deze situatie niet langer houdbaar. De wereld breekt open. De netwerksamenleving is zo krachtig geworden dat de overheid de signalen die daaruit voortkomen niet langer kan negeren. Het veranderingsproces wordt versneld als bestuurders ontdekken dat zij inmiddels sterk afhankelijk zijn geworden van de inkomsten die de economie genereert.
	De paternalistische overheid doet inmiddels pogingen om klantvriendelijker op haar burgers over te komen. De volgende stap zal meer effect hebben. Die stap is de overgang naar wat ‘een adaptieve overheid’ wordt genoemd. Dat is de overheid die haar rol van bestuurder inhoud geeft in samenspraak met de peers in de maatschappij. En zo hoort het in deze tijd.
	De overheid staat voor de prangende vraag op welke manier zij de economie kan stimuleren. Sommige landen bezuinigen om de overheidsfinanciën weer in het gareel te brengen, andere landen accepteren een groot tekort. Maar de achterliggende vraag moet zijn op welke wijze de overheid voldoende belastinginkomsten kan genereren. Haar belangrijkste bron van inkomsten heeft betrekking op de factor arbeid en betreft de loon- en inkomstenbelasting. Deze belasting laat zich het meest eenvoudig innen wanneer werknemers in loondienst zijn en de werkgevers deze belasting afdragen. Het wordt al gecompliceerder wanneer werknemers voor twee parttime banen kiezen, en nog lastiger als zij hun arbeid niet in loondienst verrichten. Deze laatste vorm neemt ondertussen in hoog tempo toe. Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland groeit. In 2000 was dat aantal nog 350.000, maar hun aantal was in 2008 al opgelopen tot 750.000 personen. In 2010 zijn het al bijna 1 miljoen mensen. Loonbelastingheffing wordt problematisch als mensen niet meer per uur of per maand worden betaald, maar delen in de winst op de omzet waaraan zij hun bijdrage leverden. Ook kruiselings werken komt steeds meer voor, met name bij startende en kleinere bedrijven. In deze constructie worden er wederdiensten verricht, waarbij er geen betaling plaatsvindt. In deze postmaterialistische tijd werken steeds meer mensen ‘om niet’. Zij ontvangen uit tenminste een deel van de arbeid geen inkomsten en dragen hierover derhalve geen loon- of inkomstenbelasting af. Het perspectief is dat de overheid moet terugvallen op impopulaire maatregelen, zoals de afschaffing van aftrek van pensioenpremie en hypotheekrente, en het verminderen van haar uitgaven. De optie die daarnaast bestaat, is het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, die onder meer gevonden kunnen worden in het belasten van consumentenuitgaven (accijnzen en BTW) en het belasten van het gebruik van overheidsvoorzieningen. Een armlastige overheid is een andere overheid dan die wij gewend waren de afgelopen decennia. Zo’n overheid zal creatiever moeten inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. De mogelijkheden bieden zich aan als de overheid op zoek gaat naar de beste condities om belastinginkomsten-brengende activiteiten te genereren. Een voorbeeld: in het debat over de toekomst van de pensioenen zou niet beperking van de indexering van de pensioenuitkeringen het hoofdthema moeten zijn, maar de inzet van pensioenfondsen om te voldoen aan de in het vooruitzicht gestelde pensioenverplichtingen. Dat laatste is mogelijk wanneer pensioenfondsen met een overheid middelen zoeken om de economie te stimuleren, waarin zij sowieso al een bedrag van 600 miljard euro hebben belegd. Als de pensioenfondsen hierin slagen, is ook de overheid zeker van de belastinginkomsten die zij voor haar functioneren noodzakelijk acht. Als het ABP meer gelden in de infrastructuur van Nederland wil investeren, kan de kilometerheffing zodanig worden vormgegeven dat het ABP aan de exploitatie van wegen een goed rendement overhoudt.
	Veel ondernemingen kennen een vergelijkbare problematiek. Zij zijn op zoek naar mogelijkheden om rendabele producten in de markt te zetten, maar hebben te maken met krachtige prijsconcurrentie. Markten worden steeds transparanter omdat het internet de klant veel informatie verschaft over prijzen en andere verkoopcondities. Daarom gaan steeds meer bedrijven op zoek naar immateriële wensen van hun afnemers (zie ook paragraaf 5.3.). Bestuurders die hierop willen inspelen, moeten de wereld van Descartes definitief achter zich laten.
	Samenvattend: de meningsvorming in veel sociale groepen in de maatschappij is inmiddels zo intensief geworden dat bestuurders worden geconfronteerd met veel externe controle op hun handelen en grote externe druk op hun besluitvorming. De ‘macht van de kudde’, zoals dit fenomeen wel wordt genoemd, uit zich ook in het beschikbaar komen van denkkracht om problemen op te lossen of nieuwe wegen in te slaan. Het bestuurlijk paradigma verandert als bestuurders deze macht internaliseren. Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van open innovatie en schamen zich er niet voor om te erkennen dat externe peers voor hen onbekende wegen toegankelijk hebben gemaakt. De overheid zou hier voorop moeten lopen, zij bestaat immers bij de gratie van het volk.
	In het volgende hoofdstuk verkennen we de wereld van de innovatie. Ook hier zijn het doorgaans externe peers die voorop lopen, op weg naar het onbekende.
	In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon de informatierevolutie. Computers, software, telecommunicatie en controle-instrumenten deden hun intrede in de samenleving. Door deze nieuwe producten ontstond er een wereldwijd digitaal telecommunicatiesysteem van telefoonkabels, glasvezels, radiozenders en -ontvangers en satellieten. Bovendien kwam – onverwacht – het internet met zijn e-mailverkeer tot stand en ontstonden er vele elektronische diensten. Elektriciteitsnetwerken kregen nieuwe functies en ook in de fysieke mobiliteit kwamen nieuwe diensten op. Het technisch-economische paradigma van de informatierevolutie wordt dan ook gekenmerkt door zeer omvangrijke informatiestromen, gedecentraliseerde netwerkstructuren, aandacht voor kennis als belangrijke investering, opkomst van marktsegmentatie, globalisering en het ontstaan van netwerken binnen en buiten organisaties.
	Inmiddels mag de komst van weer een nieuwe technologische revolutie worden verwacht. Over de aard van de volgende cyclus wordt reeds druk gespeculeerd. Vaak wordt daarbij een hoofdrol toegekend aan genetica, nanotechnologie en robotica, die in deze tijd sterk in opkomst zijn. Anderen denken meer in termen van producten en zien veel mogelijkheden voor duurzame energie, schoon water, nieuwe diagnostiseer- en behandelingsmethodes in de gezondheidszorg en robots thuis en op het werk. Maar ook onze woon- en werksfeer zullen veranderen en de mensen zullen zich steeds meer gaan afvragen wie nu eigenlijk de teugels in handen heeft: het systeem dat hen omgeeft of toch zij zelf?
	Het is 2035. In Chicago wordt dr. Alfred Lanning, hoofdontwerper bij de Amerikaanse robotfabriek USR, vermoord. Acteur Will Smith, die FBI-inspecteur Del Spooner speelt, gaat voortvarend op zoek naar de moordenaar. De dader, een robot, moet worden opgespoord en berecht. Groot is de consternatie als blijkt dat veel robots inmiddels door een superrobot zijn ge-update. Als blijkt dat deze superrobot robots opdracht geeft om de wereld te beheersen, breekt het besef door dat de mensheid in gevaar is. Mensen komen in opstand en beginnen een bloedige strijd tegen de robots, met als ultiem doel om het gezag van de mens over de robot te herstellen. Actrice Bridget Moynahan, die in de film de geleerde dr. Susan Calvin speelt, is de bruggenbouwer. Zij heeft zich ingeleefd in de samenleving waar mens en machine niet meer zonder elkaar kunnen en slaagt er uiteindelijk in om de oorlog tussen robots en het leger tot een eind te brengen. Een symbiose tot heil van de mensheid dient zich vervolgens aan.
	Deze sciencefictionfilm van Akiva Goldsman uit 2004 is gebaseerd op een script van Jeff Vintar uit 1995. De filmmakers hielden aan deze productie meer dan 200 miljoen dollar over. De robots in de film waren ook in de merchandising een succes. Lego bracht robotfiguren op de markt, Sony en Audi gebruikten de film om hun technologie te presenteren.
	Figuur 4.1. I, Robot, sciencefictionfilm gebaseerd op gangbare toekomstbeelden.�
	De film I, Robot is een goed voorbeeld van een toekomstverkenning. Verschillende rolfiguren tonen ons de nieuwe wereld. Ook de verantwoordelijkheid van wetenschappers voor de toepassing van nieuwe technologie wordt benadrukt. Robot-ontwerper dr. Alfred Lanning nam niet de voorzichtigheid in acht die van een wetenschapper mag worden verwacht, en moest dit met de dood bekopen. Dr Lanning zondigde namelijk tegen de wetten van de robotica, zoals die door de Amerikaanse siencefictionschrijver Isaac Asimov (1920-1992) werden geformuleerd.
	1.	Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
	2.	Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
	3.	Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.
	Het Japanse NEC werkt al sedert 1997 aan de PaPeRo, een menselijke robot. De naam PaPeRo staat voor: Partner-type Personal Robot. In juli 2009 liet het bedrijf weten vooralsnog geen plannen te hebben om deze robot binnen afzienbare tijd op de markt te brengen.
	NEC heeft drie eisen gesteld waaraan haar robot moet voldoen:�
	-	hij moet zijn partner herkennen zonder identiteitskaart of wachtwoord – de partner kan overigens een mens maar ook een machine zijn;
	-	de robot moet geïndividualiseerde eigenschappen hebben om volwaardig met anderen te kunnen communiceren;
	-	hij moet vaardigheden bezitten die superieur zijn aan die van de mensen waarmee hij omgaat.
	Hierdoor hebben mensen baat bij de omgang met de computer.
	PaPeRo kan:
	-	gezichten herkennen en identificeren;
	-	reageren op basis van hetgeen een gezicht uitstraalt;
	-	een stem herkennen en in dezelfde taal reageren;
	-	op eigen initiatief reageren op hetgeen gebeurt (bijvoorbeeld tijdens het babysitten);
	-	de leefomgeving van de mens verbeteren (bijvoorbeeld door te leren voorlezen).
	Figuur 4.2. De PaPeRo robot van NEC.�
	De PaPeRo is een real agent omdat hij kan luisteren, spreken en communiceren. Geïntegreerd in andere systemen kunnen robots ook virtual agents zijn, omdat ze communicatieapparatuur met elkaar verbinden, waar de gebruiker dan weer gemak van ondervindt. Ze zijn soms ook onzichtbaar, invisible agents, tot ze nodig zijn; bijvoorbeeld wanneer ze de chauffeur waarschuwen die achter het stuur in slaap dreigt te vallen.
	In een kantooromgeving heeft de robot meerwaarde omdat hij wordt opgenomen in het systeem van real time informatieverzameling, verkoop, analyses en handelingen. Informatie afkomstig van sensoren, videobeelden en RFID-tags (de opvolger van de streepjescode) wordt zodanig verwerkt dat de werknemer efficiënter, effectiever en op een hoger niveau kan functioneren. Hiermee wordt waargemaakt wat Marc Weiser van Xerox PARC, de naamgever van het begrip ‘ubiquitous computing’, voor ogen had: ‘ons hoogste ideal is dat de computer zo onzichtbaar en zo natuurlijk is dat we haar gebruiken zonder er bij na te denken en we nooit meer zonder computer willen zijn.’�
	Inmiddels is er internationaal overleg met het doel om tot standaarden te komen die een snelle ontwikkeling van ubiquitous computing mogelijk maken. De Europese Unie heeft projecten op dit gebied gefinancierd, zoals het MOSAIC-project (Mobile Worker Support Environments). Ook Microsoft en andere bedrijven laten zich niet onbetuigd.
	De robot, eenmaal ontwikkeld en volwassen, speelt een belangrijke rol in wat ubiquitous computing wordt genoemd. Deze term heeft bij Philips de naam Ambient Technology gekregen en wordt in het Nederlands vertaald met ‘onzichtbare technologie’. Ubiquitous computing is een tegenhanger van virtual reality. In de virtuele wereld bevind je je in een door systemen gegenereerde werkelijkheid, bij ubiquitous computing worden systemen ingezet om de werkelijkheid waarin je je bevindt te faciliteren. Ubiquitous computing wordt ook wel ‘de technologie van de derde generatie computers’ genoemd. De eerste is de mainframe-computer, de centrale computer die voor veel mensen bepaalde taken uitvoert. De tweede is de personal computer, waarbij de individuele mens via een beeldscherm met de computer communiceert. Bij de derde generatie computers verdwijnt de computer weer naar de achtergrond. Met ubiquitous computing staat één persoon in contact met een groot aantal computers.� NEC spreekt van een ‘symbiotische revolutie’, waarbij sprake is van het integreren van menselijke activiteiten met ubiquitous systemen.� Het bedrijf heeft hoge verwachtingen van deze ontwikkelingen, die zij beschrijft in termen van verbetering van de kwaliteit van leven en verbetering van arbeidsomstandigheden.
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	Figuur 4.3. Kenmerken van ambient intelligence.�
	Alan Turing (1912-1954), een van de bekendste pioniers in de informatica, was ervan overtuigd dat machines processen in menselijke hersenen kunnen overnemen. Naar hem is de zogenoemde ‘Turing-test’ genoemd, die bepaalt of een machine menselijke eigenschappen heeft of niet. Het door hem voorgestelde criterium is dat een machine, om voor het predikaat 'intelligent' in aanmerking te komen, 30 procent van zijn menselijke beoordelaars 5 minuten lang voor de gek moet kunnen houden, zonder beperking wat betreft het onderwerp van gesprek. Turing zelf tekende daarbij aan dat de samenstelling van de jury een zwak punt van de test is, want welke mensen zijn slim genoeg om te bepalen of de slimste ter wereld een mens dan wel een machine is?
	In 2008 organiseerde de University of Reading (Verenigd Koninkrijk) een wedstrijd tussen intelligente chatbots. Chatbot Elbot werd tot winnaar uitgeroepen. Deze machine liet een kwart van zijn menselijke mede-chatters geloven dat ze met een mens converseerden. Daarbij werd bijna de norm van de Turing-test gehaald. Bovendien slaagden alle programma's erin om minimaal een van de twaalf juryleden – allen academici op het gebied van informatica, psychologie, taalkunde en wijsbegeerte – om de tuin te leiden.�
	Figuur 4.4. ‘Ik ben Sanna en ik beantwoord alle vragen over Sanoma Uitgevers
	op www.zester.nl.’ Sanna is een ‘chatbot’, een virtuele
	medewerker van de klantenservice.
	Rodney Brooks, hoogleraar aan MIT en chief technical officer van iRobot Corp, ontkent dat kunstmatige intelligentie van een hogere orde wordt dan menselijke intelligentie. Hij voorziet wel dat machines steeds intelligenter worden. De mens zal op grote schaal met geavanceerde materialen en producten te maken krijgen. Brooks wijst er op dat we lichaamsdelen vervangen met protheses van titanium en staal. Bij al meer dan 50.000 mensen is een kleine computer in het hoofd gebracht, waarmee door middel van neurale verbindingen met het slakkenhuis van het oor het gehoor is verbeterd. Er worden microchips getest die met het netvlies zijn verbonden en zodoende het gezichtsvermogen van slechtzienden herstellen. En er zijn implantaten om met gedachtesturing apparaten hun werk te laten doen.� Robotgestuurde benen, armen en handen worden steeds geavanceerder, maar Brooks verwacht niet dat hij nog het draadloze hersenimplantaat via internet zal meemaken.
	Daarnaast zullen mensen met behulp van medicijnen en genetische en neurologische therapieën hun gevoel en hun fysieke kracht vergroten. Kunstmatige intelligentie heeft zijn weg gevonden in zoekmachines op het internet, in stemherkenningsoftware, in benzine-injectiemodules en in financiële beurssoftware, zij het wat dit laatste betreft soms met dramatische afloop (hoofdstuk 5.3). Op emotioneel terrein hebben er nog geen doorbraken plaatsgevonden, maar Brooks heeft wel vastgesteld dat als een robot er menselijk uitziet, mensen ermee omgaan alsof het mensen zijn. De toekomst zal laten zien of robots over emoties beschikken, plannen maken en een eigen vrije wil hebben. Ook de mens is een hoogontwikkelde machine, waarin vele miljarden biomoleculen contact met elkaar hebben volgens nauwkeurige maar nog niet geheel bekende regels. Deze processen geven de mens zijn intelligentie, zijn emotie en zijn bewustzijn. Deze constatering brengt Brooks tot de uitspraak: ‘ik ben een machine, en jij ook.’�
	Figuur 4.5. Robotexpert Rodney Brooks ziet de mens als een systeem
	dat gelijkenis vertoont met systemen die robots aansturen.
	Ook de Amerikaanse futuroloog Ray Kurzweil zoekt naar de mens in systemen. In 2010 heeft hij een film gemaakt, getiteld The Singularity Is Near. Hoofdpersoon is Ramona, een avatar� die de vrouwelijke alter ego van Kurzweil is. Ramona gaat op reis in de toekomst en wordt gaandeweg realistischer, intelligenter, menselijker en onafhankelijker. Zij huurt de jurist en Harvard-hoogleraar Alan Dershowitz in, die in de film zichzelf speelt, om haar te vertegenwoordigen en op te komen voor haar rechten als ‘mens’. De rechter oordeelt dat zij haar menselijke rechten kan aanspreken als zij de Turing-test met succes aflegt. Ter voorbereiding hiervan wordt zij gecoacht door de Amerikaanse schrijver Tony Robbins. Hij leert haar wat het betekent om mens te zijn. Aan het einde van de film is Ramona de eerste robot die met succes de Turing-test aflegt.
	�
	Figuur 4.6. De film The Singularity Is Near geeft een toekomstbeeld van het omgaan met kunstmatige intelligentie.
	Het is zeer waarschijnlijk dat technologische ontwikkelingen leiden tot onomkeerbare veranderingen in de wereld, zoals we ons het leven anno 2010 al niet meer kunnen voorstellen zonder computer en mobiele telefoon. We weten inmiddels steeds meer van onze genen en we gebruiken deze kennis. We zullen in de nabije toekomst wellicht leren hoe we onze hersenen zodanig kunnen beïnvloeden dat we onze emoties beter kunnen beheersen. We zoeken naar technieken om onszelf genetisch te veranderen, waardoor we langer en gezonder leven dan mogelijk is op basis van het DNA waarmee wij zijn geboren. Wij zullen de moleculaire en digitale wereld integreren op dezelfde wijze als waarop onze voorouders technologische en biologische ontwikkelingen in hun leven hebben toegelaten. De tijd komt dichterbij waarin de mens een beroep moet doen op kunstmatige intelligentie om technologische innovaties nog te kunnen begrijpen. Deze tijd wordt wel met het begrip ‘singulariteit’ aangeduid. Het magazine The Futurist schrijft hierover: ‘Die combinatie creëert een wereld waarin er niet langer onderscheid is tussen de fysieke en virtuele werkelijkheid.’ Het magazine stelt dat het menselijk lichaam voortdurend zal worden versterkt, zodat ziektes steeds minder kans zullen krijgen. Bovendien zal nanotechnologie het mogelijk maken om nagenoeg elk product onmiddellijk te creëren, al naar gelang er behoefte aan bestaat. Homo sapiens maakt zo ruimte voor ‘cyber sapiens’.
	Een vroege bijdrage aan deze discussie verscheen in 1965 van de hand van I.J.Good. Hij schreef over de komende intelligence explosion. Als machines het menselijk intellect overklassen, dan zijn zij ook in staat om hun eigen vaardigheden zodanig te vergroten dat deze die van hun ontwikkelaars overstijgen. Good voegde er aan toe: ‘dus is de eerste superintelligente machine tevens de laatste ontdekking van de mens,’ Vernor Vinge ging op deze weg verder en schreef in 1993 het essay The coming Technological Singularity, waarin hij opmerkt dat de technologie om binnen 30 jaar bovenmenselijke intelligentie te scheppen al aanwezig is.
	Kunstmatige intelligentie staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Het aantal toepassingen is groot. Wij zagen reeds de toepassing van chatbots in de communicatie van bedrijven met hun klanten en de opkomst van kunstmatige intelligentie in het vervoer. In de gezondheidszorg dienen zich mogelijkheden aan om lichaamsfuncties te verbeteren, te ondersteunen en te herstellen. Mensen kunnen intelligenter handelen dankzij de kunstmatige intelligentie die alom aanwezig is.
	Gordon E. Moore, een van de oprichters van Intel, voorspelde al in 1965 dat de capaciteit van de chip tegen gelijkblijvende kosten iedere 18 maanden zou verdubbelen. Deze uitspraak staat sindsdien bekend als de ‘Wet van Moore’. Hij kreeg gelijk. Sinds de introductie van de chip van Intel in 1971 is deze wet onverminderd van kracht, ook al varieert de periode van capaciteitsverdubbeling in de loop van de tijd. Tot in de huidige tijd liggen de nieuwe generaties chips die voldoen aan deze wetmatigheid op de tekentafel. Moore zelf vindt inmiddels dat de feiten beter zijn dan hetgeen hij 45 jaar geleden had verwacht. Van hem is dan ook de uitspraak: ‘Alles gaat steeds beter. De Wet van Moore overtroeft de Wet van Murphy”�
	De success story van de chip die Intel in 1971 maakte laat zien wat er gebeurt als de capaciteit ervan iedere 1,5 jaar verdubbelt. De eerste chip was niet groter dan 0,3 bij 0,4 cm, bevatte 2300 transistors en had evenveel rekenkracht als de ENIAC-computer, waarvan het eerste exemplaar in 1946 werd gebouwd. In de ENIAC zaten 18.000 radiobuizen en hij besloeg een hele zaal. De kracht van deze Intel 4004 was 20.000 schakelingen per seconde. IBM maakte in juni 2008 bekend een computer te hebben gebouwd met de naam ‘Roadrunner’, die meer dan 1 biljard schakelingen per seconde kan uitvoeren. Dat is een snelheid van 1015 (1 miljoen maal 1 miljard) en deze Roadrunner overtreft daarmee de denkkracht van de mens.
	Figuur 4.7. De exponentiële verbetering van de prestatie van computers.
	Ook veel producten die hun bestaan aan de ICT-ontwikkeling te danken hebben, maken een exponentiële groei door. Kurzweil spreekt in dit verband van ‘de wet van de versnelling van prestaties’.� De verbetering van de prijs-prestatieverhouding van informatietechnologie draagt hier veel aan bij.
	Figuur 4.8. De exponentiële daling van de prijs van microprocessoren.
	Een ander voorbeeld van een exponentiële groei is die binnen de sector van de zonne-energie. Ray Kurzweil en Larry Page, één van de oprichters van Google, hebben meegewerkt aan het energieplan van de National Academy of Engineering, dat in 2009 in het kader van een zoektocht naar de Grand Challenges in Engineering werd opgesteld.� Zij hebben verschillende alternatieven onderzocht en zijn vervolgens tot de slotsom gekomen dat zonne-energie de beste kansen biedt om al op redelijk korte termijn in de mondiale energiebehoefte te voorzien. De reden is dat nanotechnologie nu zijn weg vindt naar de zonnepanelen, met als gevolg dat de efficiency en de prijs-prestatieverhouding snel verbeteren. Nanotechnologie is in dit verband een vorm van informatietechnologie. Het biedt mogelijkheden om materie en energie op moleculair niveau met elkaar te verbinden en op deze wijze nieuwe materialen en producten voort te brengen. De exponentiële groei blijkt uit het feit dat de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie elke twee jaar verdubbelt en dat dit tempo – volgens Page en Kurzweil – de komende twintig jaar zal worden vastgehouden. Zonne-energie dekt in de westerse wereld momenteel ongeveer 1 procent van de energiebehoefte, dus wanneer de heren gelijk hebben, dan zijn we nog maar 8 verdubbelingstappen (1 procent, 2 procent, 4 procent, 8 procent, 16 procent, 32 procent, 64 procent, 128 procent) verwijderd van de situatie waarin zonne-energie in onze totale energiebehoefte zal voorzien. Deze situatie wordt derhalve binnen 2 decennia bereikt. Het is goed om te weten dat de aarde 10.000 maal meer zonlicht krijgt dan we voor onze energiebehoefte nodig hebben. Kurzweil voegt er aan toe dat exponentieel groeiende technologieën vaak niet serieus worden genomen op het moment dat zij nog maar 1 procent of zelfs minder bijdragen aan de behoefte.
	Figuur 4.9. De productie van zonne-energie laat een exponentiële groei zien.
	Europa laat zich niet onbetuigd. De European Photovoltaic Industry Association heeft door het consultancy bureau A.T. Kearney de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie met zonnecellen in kaart laten brengen. Figuur 4.10 toont dat Europa zich niet onbetuigd laat en een forse groei laat zien.�
	Figuur 4.10. Zonne-energie in Europa groeit relatief sterker.
	Consumenten die zelf energie produceren hebben behoefte aan een lokaal netwerk, omdat het zelf opgewekte aanbod niet aansluit op de eigen energiebehoefte. Toelevering aan de centrale energiemarkt is een optie, maar om het daarvoor geschikt te maken gaat wel een deel van de energie verloren. Met behulp van een lokaal netwerk kan zoveel mogelijk energie in de directe omgeving worden afgezet. Als energieverbruik dagelijks aan sterke prijsschommelingen onderhevig is, dan zullen de gebruikers hun gedrag hierop aanpassen. De gebruiker gaat als het ware zelf leidinggeven aan het energiebeheer in zijn woning of bedrijf. Nauw hiermee verbonden is het gezamenlijk investeren in energieopwekking, bijvoorbeeld door samen een geothermische warmtepomp te exploiteren. Het Nederlandse tuinbouwbedrijf A+G van den Bosch in Bleiswijk heeft bijvoorbeeld een geothermische verwarmingsinstallatie waarmee het bedrijf 7,2 hectare tomatenkassen verwarmt met water afkomstig van een diepte van 1.700 meter. Geothermische energie is ook aantrekkelijk als alternatieve energiebron voor wijkverwarming.
	Een interessant en steeds vaker in de praktijk toegepast concept is de oogst van overtollige warmte in de zomer en de opslag hiervan in de vorm van warm(er) grondwater in een afgesloten grondwaterlaag. Speciale warmtewisselaars kunnen grondwater van 11o celsius naar 25 tot 27o celsius opwarmen. Huizen en gebouwen worden vervolgens uitgerust met een verwarmings- en koelsysteem dat bestaat uit vloer- en wandverwarming. Het klimaatbeheersingssysteem levert zowel warmte in de winter als koelte in de zomer, en kan gedurende het gehele jaar voor airconditioning zorgen. In veel gevallen blijken gebouwen op jaarbasis per saldo warmte over te houden. Ook wordt er gebruikgemaakt van mogelijkheden om efficiënt met deze warmte om te gaan, bijvoorbeeld ten behoeve van vergisting van biomassa.
	Figuur 4.11. De energie producerende kas, een multifunctioneel systeem.
	In het kader van het Gridwise Olympic Peninsula Project is op een landtong aan de noordwestkust van de Verenigde Staten een lokaal energienetwerk aangelegd.� Op dit schiereiland voorzien 112 huiseigenaren in hun eigen energiebehoefte door middel van zonnepanelen en warmtepompen, die door het plaatselijke energiebedrijf ter beschikking zijn gesteld. Verder beschikken zij over elektriciteitsmeters en thermostaten die op het centrale computersysteem zijn aangesloten. De bewoners hebben thuis een scherm waarop de energieprijs van dat moment wordt getoond. Daarnaast kunnen ze in de computer hun voorkeursprofiel invoeren. Zijn ze een ‘comfortverbruiker’ (met een hoog verbruik gedurende de hele dag) of een wat spaarzamer verbruiker (met een lager verbruik en vooral tijdens de piekuren)? De gekozen instelling heeft gevolgen voor het verbruik. Daarnaast zijn de bewoners zelf energieproducent. Zij leveren met hun zonnepanelen en warmtepompen via een onderling netwerk energie aan elkaar. Zo ontstond een Intelligent Utility Network (IUN). Via een website krijgen ze alle informatie over de in- en uitgaande energie. Resultaat van het experiment: de gebruikers zijn actieve deelnemers in de energieketen en verdienen hieraan tot 150 dollar per kwartaal. Bartels, energie-expert bij IBM, zegt hierover: ‘De uitkomst van het project is een 10 procent lagere rekening en een reductie met 15 procent in de piekvraag. Door deze piekvraag te reduceren kun je het aantal centrales dat je moet bouwen weer verlagen, wat niet alleen scheelt in de CO2-uitstoot, maar ook in de kosten. Amerika heeft hierdoor in de komende 20 jaar ongeveer 30 kolencentrales minder nodig, een investeringsbesparing van circa 45 miljard dollar.‘
	Figuur 4.12 Locaal energienetwerk.�
	De opkomst van lokale netwerken, zoals bijvoorbeeld het netwerk dat hierboven werd beschreven, draagt niet alleen bij aan een gunstiger prijs en minder schadelijke milieueffecten, maar ook aan het comfort van de afnemer. Een met duurzame energie gestookte woning met verwarming en koeling vanuit muren en plafonds biedt namelijk een beter binnenklimaat dan een huis waar radiatoren het werk doen.
	De Verenigde Arabische Emiraten hebben het plan opgevat om in de hete zandvlakten van Abu Dhabi de stad Masdar te bouwen.� Masdar zal een stad zijn waar het afval wordt hergebruikt. Energie is er afkomstig van zonnepanelen en windmolens en er wordt biologisch gegeten. Auto’s worden niet toegelaten; je mag er alleen wandelen en fietsen. In de woestijn is het heet, maar de vele straatjes in de stad zullen worden voorzien van vele schaduwrijke plekjes. De hoge muren rondom Masdar moeten waarborgen dat de verwachte 50.000 stedelingen geen last hebben van zandstormen. Hoewel de plattegrond van Masdar veel weg heeft van een enorme chip, is dat het enige dat doet denken aan science fiction. Deze stad van de toekomst is vooral een milieuvriendelijke en schone stad, waarin waardevolle planten en diersoorten zoveel mogelijk behouden blijven. Bovenal zal Masdar CO2-neutraal zijn.
	De plannen voor Masdar zijn gemaakt door Foster + Partners, een internationaal vermaarde projectontwikkelaar. In september 2010 worden de eerste woningen betrokken. Er komt een universiteit om te onderstrepen dat Masdar bovenal de etalage moet worden van de high-tech mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
	Figuur 4.13. Maquette van Masdar, de eerste stad ter wereld zonder
	CO2-uitstoot en zonder afval, die in aanbouw is in Abu Dhabi.�
	Als we naar de technologische mogelijkheden op dit terrein kijken, dan doemt het beeld op van een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening voor woningen, kantoren en een deel van de agrarische sector. De oplossing van het momenteel prangende energievraagstuk, met zijn geopolitieke en milieubelastende problemen, komt derhalve naderbij.
	De mondiale strijd om een aandeel in de sterk groeiende cleantech-markt is inmiddels dan ook losgebrand. De Obama-regering in de Verenigde Staten heeft het beleidsprogramma New Energy gelanceerd, waarmee een budget van 80 miljard dollar is gemoeid. De grote uitdager is China. Er zijn prognoses gemaakt van de Chinese budgetten op dit gebied en de bedragen lopen op tot 200 miljard dollar. Het is dan ook begrijpelijk dat veel westerse bedrijven op zoek zijn naar Chinese orders op dit terrein. Op een in december 2009 in Beijing gehouden cleantech-conferentie bleek overduidelijk dat een doorbraak aanstaande is, waarbij vanuit China herhaaldelijk werd gesteld dat de technische standaarden in de cleantech markt steeds vaker door de Chinezen worden bepaald. De enorme opgave waar dit land voor staat met betrekking tot de energievoorziening en de verbetering van het leefklimaat in de sterk groeiende steden maken deze uitspraak aannemelijk.
	�
	Figuur 4.14. Vanuit de gehele wereld wordt gestreden om
	de orders in de cleantech-markt.
	Er zijn geen aanwijzingen dat de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen momenteel plaatsvinden afneemt. In de informaticasector is de Wet van Moore nog steeds actueel en in de opkomende sectoren van nanotechnologie, robotica en genetica zijn gelijksoortige trendlijnen vastgesteld (zie hoofdstuk 4.2.). Als gevolg daarvan doemt het toekomstbeeld op van goedkope energie die overvloedig aanwezig is. De gezondheidszorg krijgt meer mogelijkheden om de alom verwachte kostenstijgingen met behulp van technologie af te zwakken. En ook in onze werksituatie neemt de efficiency toe, waardoor arbeid beschikbaar komt om te worden ingezet in nieuwe sectoren van onze economie.
	Merrill Lynch publiceerde in november 2008 een rapport waarin zij de verwachting uitspreekt dat de volgende technologische revolutie het tijdperk van cleantech en biotech zal inluiden. Zij baseert deze mening op het beschikbaar komen van nieuwe technologie en nieuwe bedrijfsactiviteiten op het gebied van duurzame energie uit zonne-, wind- en biobrandstoffen. Ook de technologie ter verbetering van energie-efficiency, energieopslag, elektrische voertuigen, nanomaterialen en synthetische biologie is al volop aanwezig. Tegelijkertijd ziet Merrill Lynch nieuwe infrastructuren ontstaan op het gebied van elektriciteitsoverdracht, gedecentraliseerde krachtopwekking, beheer van vraag en aanbod van energie, een toenemende beschikbaarheid van water en elektriciteit en de komst van uitgebreide genetische databanken. Merrill Lynch ziet sterke overeenkomsten met ontwikkelingen in de informatierevolutie en komt tot de conclusie dat cleantech uiteindelijk zal leiden tot nagenoeg onbeperkt beschikbare energie, waardoor het niet langer nodig zal zijn om er zuinig mee om te gaan.�
	De exponentiële ontwikkeling van de technologie heeft er ontegenzeggelijk toe geleid dat de netwerksamenleving, de economie en de overheid in een ongeëvenaard hectisch veranderingsproces terecht zijn gekomen. Wij spreken dan ook met recht van technologie als een belangrijke katalysator van veranderingen: de wereld breekt erdoor open.
	Figuur 4.15 Technologie als katalysator.
	Om te laten zien dat overal gewerkt wordt aan mensvriendelijke technologie, behandel ik hier eerst een aantal voorbeelden uit de sectoren van de gezondheidszorg en de automobiliteit.
	In een aantal opzichten is ook de gezondheidszorg informatietechnologie geworden. Tot enkele jaren geleden was dat nog niet aan de orde, maar met de toenemende kennis van het menselijk genoom is dat verandert. Het menselijk genoom is immers de software van ons leven. In 1953 werd DNA ontdekt en 15 jaar later, in 1968, kon de DNA-code voor het eerst worden gelezen. Het geavanceerd lezen van DNA begon in 1977, met de ontwikkeling van onder andere de Sanger-methode. In 1992 kwam de eerste ‘sequencing fabriek’, waarna vele volgden. Ook zijn er nu al verschillende bedrijven, zoals BaseClear BV (Leiden, Nederland) en Amplicon Express (Verenigde Staten) die een 24-uurs service aanbieden: na verzending van een stukje gezuiverd DNA is de sequentie binnen 24 uur bekend.
	Tot enkele jaren geleden was de techniek zover dat ongeveer 2,8 miljoen baseparen DNA per 24 uur konden worden gelezen. Echter, de kleinste organismen (zoals bacteriën) zijn al tot miljoenen baseparen lang en het menselijk genoom bestaat uit 3 miljard baseparen. Met deze snelheid kost het ongeveer 3 jaar om een volledig menselijk genoom te lezen. Inmiddels kan het Genome Sequencer FLX System van 454 Life Sciences 100 miljoen basen lezen in een run van 8 uur, ofwel ongeveer 300 miljoen basen in 24 uur. Met deze snelheid kan een menselijk genoom gelezen worden in ongeveer 10 dagen.� Wanneer deze ontwikkelingslijn wordt doorgetrokken kan in 2014 een volledig menselijke genoom in 24 uur en voor 1000 dollar ‘gelezen’ worden, een belangrijke stap in de richting van personalized medicine.
	Inmiddels beschikken we ook over steeds meer mogelijkheden om genen van mensen te veranderen. RNA-interferentie leidt er toe dat de activiteit van genen kan worden beïnvloed. Met nieuwe vormen van gentherapie kunnen bepaalde genen worden ingebracht of juist uitgeschakeld. Nieuwe medicijnen worden met behulp van computerprogramma’s ontwikkeld en in geavanceerde biologische modellen getest. Het gevolg is dat een drastische verandering van de medische praktijk in het verschiet ligt. Medische behandeling heeft van oudsher altijd een element van toeval in zich gehad: een arts weet van tevoren niet zeker of een behandeling ook bij de betreffende patiënt zal aanslaan. In de nabije toekomst kan de werking van een medicijn of therapie met de kennis van het DNA van de patiënt nauwkeurig worden voorspeld. Medische trial and error-benaderingen behoren dan tot het verleden. Deze technologie staat nu nog in de kinderschoenen, maar de gezondheidszorg zal zich in omvang en in prijs-prestatieverhouding op exponentiële wijze ontwikkelen. Wanneer geneeskunde echt informatietechnologie wordt – een technologie die over twintig jaar een miljoen maal krachtiger is dan nu – dan zal deze wetenschap de komende jaren een spectaculaire ontwikkeling te zien geven.
	Een ziekenhuis binnenlopen met de volledige gegevens van je eigen genoom behoort nu nog tot de wereld van science fiction. Het tijdperk waarin de standaard gezondheidszorg wordt afgestemd op het individuele genoom van de patiënt is evenwel al begonnen.� Philips verwacht in 2012 een nanosensor op de markt te brengen die een complex medisch probleem net zo makkelijk kan diagnosticeren als het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetici nu.
	�
	Figuur 4.16. DNA-chip of micro-array: analyse van 250.000 gencombinaties van een patiënt.
	Daarnaast maken ontwikkelingen binnen de nanotechnologie het mogelijk om nieuwe toedieningmethoden (drug delivery systems) te introduceren. Veel medicijnen bestaan uit vettige, moeilijk in water oplosbare moleculen, wat een belemmering vormt bij de toediening. Echter, deze moleculen blijken wel toegediend te kunnen worden als er nanopartikels (druppels van nanogrootte) van worden gemaakt. Verschillende farmaceuten maken gebruik van inmiddels gepatenteerde methoden om te zorgen dat hun medicijn hierdoor beter in het lichaam wordt opgenomen en daarmee effectiever is. De toepassingen omvatten onder meer nanocoatings, ook wel ‘liposomen’ genoemd, die dienen als een soort verpakking rond het medicament, en nano-particle-drugs, die van het medicijn een fijne suspensie maken waardoor het in water oplosbaar is. Inmiddels zijn dankzij de nanotechnologie al veel nieuwe medicijnen geïntroduceerd.
	Het Engelse bureau Foresight verwacht dat in 2020 zelfdiagnostiek de gangbare praktijk is. Biosensoren, chips en internet leveren dan dagelijkse zorg aan chronisch zieken en ouderen thuis. De burger heeft een medisch expertsysteem tot zijn beschikking en hoeft voor een diagnose niet meer naar de huisarts. Daarmee verandert de rol van de huisarts ingrijpend en kan vraagsturing binnen de zorg tot ontwikkeling komen. Ook ziekenhuizen moeten zich op deze situatie instellen.
	De markt van chronisch zieken is groot. Volgens het World Health Report 2002 zijn chronische aandoeningen verantwoordelijk voor 85 procent van het aantal sterftegevallen en 70 procent van de totale ziektekosten in Europa. De vergrijzing draagt bovendien bij aan de explosieve groei van de vraag naar zorg. Nu zijn er 550 miljoen senioren wereldwijd, in 2025 zijn dat er 1,2 miljard. Een ander cijfer: hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 (34 procent van de totale sterfte) in Nederland�. De American Heart Association stelt in haar 2003 Heart and Stroke Statistical Update dat de verzorging van patiënten met hartfalen in de Verenigde Staten 24,3 miljard dollar kostte in 2003, waarvan 70 procent hospitalisatiekosten waren. De behandeling van patiënten met een hoog risico op hartfalen wordt geschat op 1 tot 2 procent van het totale budget van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en Europa�. Ook wordt verwacht dat het aantal patiënten met chronisch hartfalen de komende 15 jaar zal verdubbelen.
	Een andere belangrijke ontwikkeling is dat toepassingen voor zelfmanagement geïntegreerd zullen worden in het dagelijks leven. Denk daarbij aan applicaties op de mobiele telefoon, monitoring van lichaamsfuncties via sensoren in horloges, kleding, sieraden et cetera. De zorgconsument bepaalt dan wie de informatie in mag zien en betrekt daar ook familie en/of mantelzorgers bij.�
	Ook met betrekking tot telemedicine is de strijd om de patiënt begonnen. In 2008 heeft KPN met de overname van IPT Medical Services, de marktleider op het gebied van telemedicine-diensten in Nederland, een belangrijke strategische positie ingenomen op het gebied van ‘zorg op afstand’. Het is een gebied waarin ook Philips services verleent. Zorgverzekeraars als Achmea, CZ en Menzis investeren inmiddels in verschillende onderzoeksinitiatieven die uit zijn op kostenbeheersing door preventie en zelfmanagement van de ziekte via telemedicine. Nieuwe toetreders zullen niet lang op zich laten wachten. Het is een miljardenmarkt, en dat spreekt ondernemers natuurlijk tot de verbeelding.
	Ambient technology, ook ubiquitous computing genoemd, komt ook in de mobiliteit op. Hoewel vliegtuigen al jaren ‘op de automatische piloot’ vliegen, is er nog steeds weinig of geen publieke aandacht voor automatisch bestuurde auto’s, bussen en treinen. De urgentie is evenwel groot. In een file rijden is niet alleen verspilde tijd, het is ook milieuvervuilend en belast de gezondheid van velen. Toch is het idee van de robotauto niet nieuw.
	De Zweedse autofabrikant Volvo heeft de ambitie om in 2020 een botsvrije auto op de markt te brengen. Met infrarood, radar en videocamera´s krijgen bestuurders technische hulp om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken. Het Intelligence System ondersteunt hierbij de bestuurder waar nodig, bijvoorbeeld bij afwijkend rijgedrag en onoplettendheid. Ook waarschuwt het systeem de bestuurder wanneer de afstand tot de andere weggebruikers niet groot genoeg is. De auto neemt het stuur over wanneer de bestuurder niet reageert of de macht over zijn stuur dreigt te verliezen. Dit leidt tot minder hoge snelheden bij aanrijdingen en dat neemt de rol over van beschermende veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsgordels, airbags en kreukelzones. In 2012 introduceert Volvo al de S60, met een veiligheidssysteem dat het mogelijk maakt voetgangers tijdig te signaleren en hiervoor te remmen, ook wanneer de bestuurder even niet oplet.
	Figuur 4.17. Volvo-test botsvrij rijden.�
	De Fransen laten zich evenmin onbetuigd en het Institut National de Recherche en Informatique et Automatique bouwde onder meer cybercars, die begin juni 2008 werden gedemonstreerd op het Intelligent Vehicles Symposium 2008 in Eindhoven. Ook de Japanners zetten sterk in op robottechnologie voor mobiliteit. Toyota presenteerde vorig jaar een personal mover, de I-Real. In conventionele auto’s worden inmiddels al geavanceerde cruise control-systemen ingebouwd, waarmee lane keeping (op je rijstrook blijven) en automatisch parkeren mogelijk is. Als straks (deels) autonoom rijdende auto’s massaal de weg gebruiken, vormen kortere reistijden, minder files en minder ongelukken een aangenaam vooruitzicht. Op de wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai toonde General Motors al een prototype van een networked electric vehicle, dat zelf zijn weg door de stad zoekt.
	�
	Figuur 4.18. Zelfrijdende auto's op de wereldtentoonstelling in Shanghai, 2010.
	Op allerlei fronten zal technologie ons de komende jaren zegeningen brengen, omdat ze ons leven aangenamer, schoner, veiliger en productiever maakt. In de vorige paragraaf zagen we al dat steeds meer mensen zelf opgewekte energie met anderen in hun omgeving gaan uitwisselen. Auto’s zullen ons gaan assisteren bij het rijden, dat daarmee steeds veiliger en efficiënter wordt. Velen voelen zich in de toekomst prettiger omdat elektronische systemen 24 uur per dag essentiële medische informatie doorgeven aan hun dokterspost, die wordt gealarmeerd zodra er afwijkingen worden geconstateerd. Wij krijgen zo steeds meer mogelijkheden om ons leven in te richten op de wijze die wij zelf wensen. Technologische ontwikkelingen stellen ons in staat netwerken te vormen die veel invloed hebben op onze persoonlijke levenssfeer. Tegelijkertijd ontstaan er netwerken die ons beschermen tegen ongewilde inbreuken op onze privacy.
	De ontwikkeling van de technologie heeft ook geleid tot een voortdurende kostprijsdaling van veel producten. De belangrijkste oorzaak is de prijs-prestatieverbetering van belangrijke componenten zoals chips en robots, alsmede de efficiency-winst die met de automatisering van productie, administratie en verkoop wordt gerealiseerd. De consument merkt de gevolgen hiervan als bij de betreffende producten de algemene prijsstijgingen (inflatie) niet worden doorberekend, het product met verbeterde specificaties op de markt komt voor dezelfde prijs of omdat het product steeds goedkoper wordt. De prijsdaling heeft in veel gevallen tot een sterk groeiende afzet geleid. Dat neemt echter niet weg dat fabrikanten soms zoveel producten aanbieden, dat er sprake is van structurele overcapaciteit. In de agrarische sector is de productie van een aantal tuinbouwproducten om deze reden bijvoorbeeld verliesgevend, in de industrie worden te veel auto's geproduceerd en in de bouw zijn veel kantoren neergezet waarvoor geen huurder meer is te vinden.
	In een interview dat ik met Kurzweil had voor Speakers Academy Magazine van juni 2009, refereert hij aan zijn tijd als student op Massachusetts Institute of Technology (MIT), toen duizenden studenten en hoogleraren samen één computer moesten delen. Dit apparaat nam een half gebouw in beslag en kostte miljoenen dollars. Tegenwoordig is de computer in een mobiele telefoon een miljoen maal goedkoper en duizend maal krachtiger. De prijs-prestatieverhouding van computers is de laatste veertig jaar met een factor één miljard verbeterd en deze ontwikkeling zal zich de komende vijfentwintig jaar herhalen. Niet alleen dalen de prijzen, maar de prestaties verbeteren ook nog eens exponentieel. Al jaren is informatietechnologie een belangrijke deflatoire kracht die inflatie binnen de perken houdt.
	Figuur 4.19. laat zien dat de prestaties van de computer in de loop van de tijd sterk zijn verbeterd, terwijl de prijs niet veel is veranderd.�
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	Figuur 4.19. Een voorbeeld van technologische deflatie uit de elektronicasector.
	De prijsdaling van zonnecellen is minder spectaculair dan die van microprocessoren. Niettemin worden zonnecellen steeds goedkoper, met name omdat ook opkomende economieën, vooral China, met de productie van zonnecellen zijn begonnen.
	Figuur 4.20. De gestage daling van de prijs van zonne-energie.�
	De zoektocht naar de meest efficiënte zonneceltechnologie is nog in volle gang. In augustus 2009 kondigde het Amerikaanse bedrijf Spectrolab, een dochteronderneming van Boeing, haar nieuwe triple-junction solar cells aan. De onderneming claimt dit efficiency-record door 41,6 percent van het opgevangen zonlicht in elektriciteit om te zetten. De betreffende cel heeft een oppervlakte van 0,3174 cm2. Volgens de fabrikant kost deze zonnecel 40 dollarcent per peakwatt.�
	Het gunstige bedrijfsnieuws gaat inmiddels door. In december 2009 kondigde PV-maker First Solar Inc. aan in 2010 een omzet van bijna 3 miljard dollar te zullen realiseren, met een bruto winstmarge van 38 procent.� First Solar Inc. is een snelgroeiende Amerikaanse onderneming met vestigingen in Maleisië en Frankrijk. De onderneming heeft een orderportefeuille die groot genoeg is om tussen 2010 en 2012 een capaciteit van 6 GW zonne-energie te produceren. Ook Nederland laat zich niet onbetuigd. Heliantos, een dochteronderneming van NUON, richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van thin film. Dit is een proces waarmee zogeheten ‘flexibele dunne film amorf silicium zonnecellen’ op lange stroken folie worden geplaatst. NUON heeft begin 2010 nog niet bekendgemaakt wanneer de folie op de markt komt.
	Voor bestuurders is milieuproblematiek anno 2010 een belangrijk onderwerp. Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, en daarmee niet de minste onder ons, zegt het zo: ‘Achter de horizon doemt een nog veel dreigender gevaar op: de ecologische crisis met de moderne incarnatie van de vier apocalyptische ruiters: honger, ziekte, energietekort en klimaatverandering. Dat de wereld voor ernstige problemen staat is zonneklaar. Wij putten in rap tempo onze fossiele energiebronnen uit en alternatieven zijn nog slechts mondjesmaat beschikbaar. De voedselvoorziening wordt bedreigd door droogte en overbevolking. De biodiversiteit staat ernstig onder druk door de conversie en destructie van de habitat; door invasieve soorten, overbejaging en verzuring van de oceanen. Hoe ernstig het klimaat verstoord is, wordt met de dag duidelijker. Het gemak waarmee pandemieën in deze wereld, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is, kunnen ontstaan is zorgwekkend – daar hoef ik in deze tijden van de Mexicaanse griep niemand aan te herinneren.’�
	Het milieudossier kent niettemin het ongemak van een controversieel maatschappelijk debat. Steeds weer blijkt dat deskundigen het met elkaar oneens zijn (bijvoorbeeld klimaatalarmisten en klimaatsceptici), dat politici een eigen agenda hebben en dat ook het bedrijfsleven zich het liefst richt op activiteiten waarmee zij in het verleden successen behaalde. Dit maakt het voor bestuurders vaak moeilijk om tot een eenduidig standpunt te komen. De klimaatconferentie van december 2009 in Kopenhagen leverde dan ook geen krachtige overeenkomst op.
	Figuur 4.21. Wereldleiders op de Klimaatconferentie Kopenhagen, 2009.�
	Maar met de snelle ontwikkeling in de cleantech-oplossingen doemt een nieuw perspectief op voor bestuurders. Cleantech kan worden beschouwd als een bestuursvriendelijke technologie die zowel door de (energieproducerende én energie-afnemende) burger als door veel ondernemingen als een welkome ontwikkeling wordt beschouwd. Cleantech neemt een centrale plaats in op veel technische universiteiten en biedt bestuurders de mogelijkheid om op dit terrein een actieve rol te spelen. Soms ligt deze rol wel heel erg voor de hand, zoals in Nederland, waar we de kans hebben om op grote schaal energie te halen uit het verschil in zoutgehalte tussen binnen- en buitenwateren. Vanwege de positie van Nederland aan de monding van een aantal grote Europese rivieren heeft deze vorm van energieopwekking een potentieel van 3300 MW, 10 procent van de jaarlijkse Nederlandse stroombehoefte.
	In 2008 is een onderzoeklocatie bij Frisia Zout in Harlingen in gebruik genomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de productie er de komende jaren wordt opgevoerd. In het project werken verschillende universiteiten samen in Instituut Wetsus, de researchorganisatie die op zijn beurt samenwerkt met Redstack, de producent van apparatuur, energiebedrijf Eneco en andere ondernemingen. Dat het InnovatiePlatform in haar studie over duurzame energieontwikkeling (februari 2010) deze vorm van energieopwekking niet eens een nadere bespreking waardig achtte, moet als een gemiste kans worden beschouwd.
	�
	Figuur 4.22. Artist impression Osmosecentrale Afsluitdijk (Witteveen + Bos)
	De exponentiële ontwikkeling van technologie verdient meer aandacht van bestuurders. In een tijd waarin veel nieuwe applicaties op de markt komen, neemt het probleemoplossende vermogen van technologie sterk toe. We zagen het al bij de CleanTech-ontwikkeling, waar de steeds goedkoper wordende duurzame alternatieven voor energieopwekking tot een wereldwijde wedloop heeft geleid in de strijd om de macht in de energiemarkt. Deze strijd kent in ieder geval één winnaar en dat is het milieu. Want naarmate de economische strijd heviger wordt, neemt de uitstoot van CO2 navenant af.
	Ook de mobiliteit wordt stiefmoederlijk behandeld. De politiek laat weten dat na 2020 de files in ons land nog langer worden, maar zegt er niet bij dat de autonoom rijdende auto in 2010 al is geïntroduceerd en bij de oplossing van het filevraagstuk een hoofdrol kan spelen. Nederland is een belangrijke speler in de technologieontwikkeling op dit terrein en de strijd zou in de publieke uitingen van onze besturen moeten doorklinken.
	We maken ons ook zorgen om de stagnatie in de bouw. Veel mensen willen betere huisvesting, maar innovatie in de bouw blijft achter bij de technologie die hiervoor beschikbaar is. Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat nieuwe bouwmaterialen en productiesystemen de bouw in de komende jaren drastisch zullen veranderen. Nieuwbouwprijzen kunnen omlaag, zoals zoveel technologisch hoogwaardige producten in de loop der tijd steeds goedkoper worden. Een woningbouwbeleid dat zich hierop baseert, zal spraakmakend zijn. Nog maar één stap verder en een probleemsector wordt juist een speerpunt van onze economie.
	De gezondheidszorg – een ander hoofdpijndossier van de politiek – ziet de wereld om haar heen veranderen. Niet alle vernieuwingen in deze sector leiden tot uitgavenverhogingen, zoals ik eerder in deze paragraaf aangaf. Zelfs het lastige vraagstuk van sociale participatie komt in een nieuw licht te staan als de kansen van toepassing van nieuwe technologie serieus worden onderzocht. In paragraaf 5.3. geef ik hiervan een voorbeeld. De ontwikkeling van bestuursvriendelijke technologie is te vaak ‘een zwarte zwaan’ onder de beleidsmakers.
	In bovenstaande voorbeelden geldt dat de technologische ontwikkelingen met een grote mate van zekerheid kunnen worden voorspeld. De belangrijkste taak van de overheid hierbij is om zich los te maken van de belangen van organisaties en instituten die niet zitten te wachten op deze mens- en bestuursvriendelijke technologische doorbraken, omdat ze gevestigde belangen in deze sectoren hebben. De overheid moet hier daadkrachtig de vinger aan de maatschappelijke pols houden.
	In het volgende hoofdstuk geef ik meer inzicht in de te verwachten ontwikkelingen in het economisch bestel en binnen het bedrijfsleven.
	De economie maakt momenteel misschien wel haar sterkste verandering ooit mee. Bedrijven passen zich – vroeger of later – aan de nieuwe omstandigheden aan. Veel ondernemers weten zich echter geen raad met de stormachtige ontwikkelingen, en dat is ook geen wonder: tegelijkertijd verandert het gedrag van klanten, versnelt de ontwikkeling van technologie en stellen werknemers andere eisen. ‘Was het nog maar zo overzichtelijk als vroeger,’ zullen velen verzuchten. Of waren er vroeger ook al mensen die qua economische instelling hun tijd ver vooruit waren? Het hier volgende voorbeeld van de potlatch doet vermoeden dat dat inderdaad het geval is.
	In het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten woont een indianenstam genaamd de Kwakiutl, die tot de rijkste indianenstammen van het land behoort. Zij kunnen gemakkelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien door de overvloedige aanwezigheid van vis, wild en hout in hun leefomgeving. Voor deze indianen zijn standenverschillen dan ook erg belangrijk, evenals het verwerven van rijkdom. De meeste status valt toe aan degene die zijn rijkdommen wegschenkt in een zogenaamde ‘potlatch-ceremonie’. Potlatches zijn evenementen waarbij de gastheer gul geschenken uitdeelt aan zijn gasten, die vaak met honderden zijn toegestroomd. Ze worden gehouden omdat de gastheer zijn status wil verhogen of extra privileges wil verwerven. Potlatches maken de gever niet bankroet: gastheer zijn bij de ene potlatch garandeert dat je een gast, en dus een ontvanger, bent bij een andere. Vaak worden dekens cadeau gegeven.
	Figuur 5.1. Wollen Kwakiutl-deken met het teken van de dubbele adelaar, circa 1900.
	Ook is het bij een potlatch gebruikelijk dat de gastheer nadrukkelijk zijn minachting voor materieel bezit toont. Hij verbrandt dekens, kano’s en voedsel. Ook breekt hij koperen platen. Als zijn rivaal niet in staat is een vergelijkbare hoeveelheid te vernietigen, wint de gastheer in status. Het is gebruik dat dorpshoofden elkaar uitdagen door een koperen plaat te breken en deze aan een andere dorpshoofd te geven. De ontvanger breekt dan ook een koperen plaat en geeft deze weer terug. De eerste gever moet dan voor de gebroken plaat betalen. In plaats van de koperen platen terug te geven kan hij ook de beide gebroken platen in zee gooien, waarmee hij aantoont dat hij niet om bezit geeft en dat hij zich boven de gever verheven voelt. Cultureel antropologen gaan ervan uit dat door de potlatches de aanwezige spanningen verminderen en gewapende strijd wordt voorkomen. Een verbod op potlatches door de Canadese regering in 1884 leidde al snel tot de ineenstorting van de Kwakiutl-cultuur in dat land. De regering zag niet in dat de gezamenlijke inspanningen om de potlatch te houden meer voor de indiaanse gemeenschap betekende dan alleen een verspillend feestje. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw kent deze ceremonie weer een algemene opleving.�
	De Amerikaanse antropoloog Alan Page Fiske plaatst de potlatch in een evolutionair ontwikkelingsmodel.� Zijn model begint bij de stammensamenleving, de tribale maatschappij. In deze economie domineren familierelaties, clan- en stamverhoudingen. De arbeidsdeling is gebaseerd op het aan elkaar geven van geschenken, en een dergelijke maatschappij wordt dan ook wel een gift economy genoemd. Het aannemen van geschenken houdt evenwel ook in dat de ontvanger verplicht is iets terug te doen: voor wat hoort nu eenmaal wat. De behoeften binnen een tribale maatschappij worden door de gemeenschap geformuleerd, waarbij het leiderschap in handen is van de oudsten. Deel uitmaken van de groep is de belangrijkste drijfveer van mensen.
	Maar wat drijft de huidige mens? Wie is nu eigenlijk die mens, die werknemer en die klant?
	Psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) stelt dat elk levend wezen achtereenvolgens dezelfde soort behoeftes nastreeft. De behoeftepiramide die hij op basis van dit idee opstelde, geeft dus de hiërarchie van menselijke behoeften weer. Fysiologische behoeften als honger, dorst, kleding en onderdak behoren tot de eerste levensbehoeften. Als daarin is voorzien ontstaat de behoefte aan veiligheid en sociale contact. Vervolgens willen mensen aanzien binnen hun sociale groep, en ten slotte willen zij zich wijden aan zelfexpressie en zelfrealisatie. Daar waar mensen toe zijn aan de bevrediging van hun behoefte aan zelfrealisatie, is er meer belangstelling voor onder meer esthetische waarden, omdat die een rol spelen in de wens van consumenten om hun persoonlijkheid vorm te geven en uit te dragen.
	Later bracht Maslow nog enkele veranderingen aan in zijn hiërarchie. Hij besefte dat er binnen de behoefte aan zelfontplooiing nog onderverdelingen aan te brengen zijn: eerst behoefte aan kennis, dan behoefte aan schoonheid en vervolgens behoefte aan zelfontplooiing. Tegen het einde van zijn leven voegde hij nog een allerlaatste behoefte toe, te weten die aan het transcendentie.
	Figuur 5.2. De Piramide van Maslow.�
	Maslow heeft met name de behoefte aan ‘zelfontplooiing’ die zo typerend is voor onze huidige maatschappij aan een nader onderzoek onderworpen. Hij ontdekte dat zelfontplooiers een beter waarnemingsvermogen hebben. Ze prikken veel eerder door onechtheid heen en analyseren situaties beter. Dit is geen kwestie van smaak, maar het komt louter en alleen door de betere beoordeling. Dit komt volgens Maslow omdat zelfontplooiers meer zelfvertrouwen hebben, minder vooroordelen hebben en zich niet zo gemakkelijk iets laten aanpraten. Schijngedrag, drukdoenerij, oneerlijkheid, valsheid, onzekerheid: ze prikken er gemakkelijk doorheen. Ze maken zich druk over wangedrag, zoals agressie of het kwetsen van mensen, want het past niet in de wereld die hen voor ogen staat. Tolerantie is de waarde die zelfontplooiing mogelijk maakt: leven en laten leven is hun credo. In paragraaf 5.3 ga ik nader in op Maslow’s behoeftepiramide.
	Bij de indianenstam waar de potlach tot ontwikkeling kwam, waren de fysiologische behoeften van de mensen in hoge mate bevredigd. De groep behoorde immers tot de rijksten onder de indianenstammen. Het is dan ook conform de benadering van Maslow dat vervolgens hogere waarden belangrijk worden, in dit geval achting en waardering.
	Soms is de hele wereld een potlatch, een hechte gemeenschap. Die gedachte kwam in me op toen in NRC Handelsblad van 11 juli 2010 Dick Swart ten tonele werd gevoerd. Swart heeft met mensen van TNO en een voormalig productietechnoloog van Shell een plan opgesteld en bij oliemaatschappij BP ingediend om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Het voorstel heeft bij BP nummer 29.883 gekregen. BP heeft hem laten weten met het voorstel niets te doen. De krant schrijft verder dat de oliemaatschappij een team van 120 mensen heeft gevormd om de inmiddels 117.000 voorstellen die zijn binnengekomen te beoordelen. De milieuramp heeft blijkbaar veel mensen aangezet om na te denken over de wijze waarop het probleem kan worden opgelost. Niemand heeft om deze voorstellen gevraagd, veel indieners hebben geen persoonlijk belang bij de oplossing die wordt gekozen. De peer society heeft zijn stem laten horen. BP heeft toegang tot meer kennis dan zijzelf ooit zou kunnen mobiliseren.
	De potlatch laat zien wat een immateriële economie in feite is. Het is een economie van mensen die een cultuur in stand houden; die bepaalde waarden gezamenlijk beleven. Bij de milieuramp in de Golf van Mexico gaat het om de kwaliteit van ons bestaan, het behoud van de schepping, en daarmee om een existentiële waarde. Bij de potlatch gaat het ook om uitgaven voor status en andere activiteiten die we in onze calvinistische samenleving vaak als verspilling zien. Gezamenlijke beleving, van kunst tot voetbal, van sociale participatie tot genegenheid, is een sterke pijler van de welvaart. Voor de postmateriële economie is evenwel geen prominente plaats in de modellen van het Centraal Planbureau ingeruimd en er is eveneens weinig aandacht voor in de politiek.
	Alan Fiske ziet een overeenkomst met de opkomende postmaterialistische economie, die ook wel sharing economy wordt genoemd. In deze economie zijn er informele leiders, die sociale netwerken aansturen en gemeenschappelijke behoeften formuleren. Iedereen kan leider worden door een bestaand netwerk te mobiliseren of zelf een netwerk te creëren. Het gaat er in deze economie om om anderen te overtuigen of overtuigd te worden. Kortom, de potlatsch keert in een eigentijdse vorm terug.
	In het model van Alan Fiske eindigt de stammensamenleving als gevolg van de opkomst van het leenstelsel. De feodale economie of tributary economy die dan ontstaat, is een klassenmaatschappij waarin de elite de dienst uitmaakt. De onderhorigen zijn trouw verschuldigd aan de elite. De vraag wie tot de elite behoort en wie tot de onderklasse, is in deze samenleving uitermate belangrijk.
	De daaropvolgende fase is die van de kapitalistische markteconomie. In deze market economy wordt macht uitgeoefend door degene die over veel geld beschikt. Wie belangrijke producten efficiënt kan produceren en de afzetmarkt kan beheersen, verschaft zich rijkdom en daarmee aanzien. De marktrelaties zijn niet langer verbonden met de groep waartoe men behoort, maar worden onpersoonlijk. De lage beloning van arbeiders leidde in de praktijk echter tot hun afhankelijkheid van werkgevers, en dat liet zijn sporen na in de maatschappij.
	De Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart sluit hierop aan en spreekt van de ‘stille revolutie’ die zich vanaf begin jaren '70 van de vorige eeuw in geavanceerde samenlevingen voltrok. Hij stelde vast dat naarmate meer jonge cohorten onder welvarende omstandigheden opgroeiden, andere prioriteiten belangrijker werden: niet langer domineerden materiële groei of fysieke zekerheid (materialisme), maar persoonlijke groei en kwaliteit van leven, welzijn en tolerantie (postmaterialisme). Met andere woorden: wat Maslow voor de mens als individu vaststelde, registreerde Inglehart voor de maatschappij als geheel: zodra materiële noden zijn bevredigd, ontstaat ruimte voor niet-materiële of postmaterialistische behoeften.
	Inglehart onderscheidt twee dimensies waarmee culturen kunnen worden vergeleken:
		waarden rondom overleving versus waarden op het gebied van zelfexpressie;
		traditionele versus seculier-rationele autoriteitswaarden.
	Postmaterialisme vormt de kern van de zelfexpressiewaarden, zoals materialisme dat doet bij de overlevingswaarden. In culturen met traditionele autoriteitswaarden domineren religieuze en bureaucratische organisaties en wordt de autoriteit van mannen en ouders verdedigd. Met de modernisering winnen in deze culturen de seculier-rationele autoriteitswaarden aan belang. Deze gaan gepaard met meer individuele vrijheid en het verwerpen van hiërarchische organisaties, met oppositie tegen centralisering van gezag.
	Ingleharts indicatoren zijn een vast onderdeel van de European Values Study (EVS) en de World Values Surveys (WVS), twee grootschalige waardenonderzoeken die sinds begin jaren '80 in veel landen worden uitgevoerd.�
	Figuur 5.3.: Cultuurkaart van de wereld�
	De situering van Nederland op de culturele wereldschaal van Inglehart mag niet zonder gevolgen blijven voor de stedelijke ontwikkeling. De inwoners van de stad, die een postmateriële leefomgeving op prijs stellen, moeten een dergelijk leefklimaat kunnen vinden.
	Inglehart gaat ervan uit dat economische ontwikkeling een belangrijke verklarende variabele van culturele waarden is. Zijn stelling is dat economische ontwikkeling systematische en tot op zekere hoogte voorspelbare culturele gevolgen heeft. Inglehart operationaliseert de economische ontwikkeling door te kijken naar het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van een bevolking en naar de sectorstructuur van een land. Dit laatste is van belang omdat de ontwikkeling van een agrarische naar een industriële samenleving gepaard gaat met verschuivingen in het systeem van waarden en normen. De opkomst van de postindustriële samenleving en de daarop volgende verschuiving van de industriële naar de diensteneconomie leiden volgens Inglehart tot een cultuurverschuiving in de richting van meer tolerantie, toegenomen rationaliteit en zelfexpressie.� Figuur 5.4. geeft een illustratie van dit verband tussen economie en cultuur.
	Figuur 5.4. Inkomen per hoofd van de bevolking geplaatst in een intercultureel kader.�
	De conclusie van het onderzoek van Inglehart is dan ook dat met de toename van de welvaart het postmaterialisme toeneemt. Minstens zo belangrijk is de constatering dat in Noordwest-Europa het postmaterialisme het meest ontwikkeld is. Een land als China bijvoorbeeld scoort hoog waar het gaat om seculiere waarden, maar blijft achter op het gebied van zelfexpressie. Dit betekent dat de steden in ons deel van de wereld een ander karakter hebben dan die in onderontwikkelde én in opkomende economieën. Dat is een belangrijk gegeven voor steden en economieën die op zoek zijn naar hun comparatieve voordelen.
	5.2. De wereld breekt open: sterke mondiale economische groei en institutionele aanpassingen
	Als de geschiedenis zich herhaalt, dan vormde de zogenoemde dotcom bubble van met name ICT-aandelen in de periode 1998-2001 de overgang van de technologische opbouwfase naar een tijd waarin de inmiddels beschikbaar gekomen technologie grootschalig wordt uitgerold. Carlota Perez heeft namelijk vastgesteld dat de wereldeconomie snel groeit in de tweede fase van iedere technologische golf die zich sinds de Industriële Revolutie heeft voorgedaan. Het begon al aan het eind van de 18e eeuw, toen de Engelse economie sterk groeide. Hetzelfde deed zich voor tijdens The Victorian Boom: na 1895 begon een periode van groei die in Europa werd aangeduid als de Belle Époque. Ook na de Tweede Wereldoorlog groeide de wereldeconomie snel. Tegen deze achtergrond mag worden verwacht dat in deze tijd, waarin de informatietechnologie haar weg in veel producten heeft gevonden, zij ook de aanjager is van sterke economische groei. Het past geheel in het beeld dat de Chinese en andere emerging economies de laatste jaren laten zien. Des te opvallender is het dat de economische groei van de ontwikkelde landen daarbij sterk achterblijft. Voor de oorzaak hiervan kunnen we ook bij Carlota Perez te rade gaan. Zij heeft aangetoond dat in de tweede fase alle vorige technologische revoluties grote institutionele veranderingen plaatsvonden. De internationale financiële crisis die in 2008 uitbrak past in dit plaatje. De recessie, die werd veroorzaakt door financiële instellingen, is alom als een systeemcrisis aangemerkt.
	Figuur 5.5. Economische groei in ontwikkelde en opkomende economieën volgens het IMF.
	De verschillen met de economieën van ontwikkelde landen worden nog versterkt door de sterke groei van de financiële reserves van enkele opkomende economieën. De ontwikkelde landen moeten bezuinigen om hun begrotingen op orde te brengen, terwijl met name China de beschikking heeft over enorme financiële reserves, waarmee zij zich nieuwe mogelijkheden heeft verschaft om op de wereldmarkt actief te zijn.
	�
	Figuur 5.6. Snelle groei van de Chinese export en financiële reserves.
	De oude wereld moet nog wennen aan de nieuwe rol van China, en moet er bovendien rekening mee houden dat ook India en Brazilië een steeds belangrijkere stem in internationale monetaire instituten hebben. Internationaal topoverleg zonder deze landen is inmiddels ondenkbaar, waarmee overduidelijk is dat overheden met verschillende economische ideologieën de macht moeten delen. Daarmee is voor een aantal landen in korte tijd de wereld opengebroken. Het betreft vooral landen waar veel mensen wonen. In China en India samen woont een derde van de wereldbevolking. Steeds meer mensen ‘doen nu mee’ aan de wereld. Dit wordt onder meer gedemonstreerd door het aantal mobiele telefoons dat wereldwijd wordt gebruikt, dat inmiddels de vijf miljard is gepasseerd. Dit betekent dat meer dan twee derde van de wereldbevolking telefonisch bereikbaar is. Voor veel mensen breekt de wereld open, maar hun wereld is niet de onze.
	‘Onze’ wereld is op zoek naar zijn rol en ervaart daarbij de wet van de remmende voorsprong. De opkomende landen zoeken naar een acceptabel bestaan voor degenen die het platteland verlaten en in steden gaan wonen. Zij bouwen een economie op die moet voorzien in fysiologische behoeften van de minima. Deze economie heeft een grote exportkracht, omdat zij de westerse samenleving voorziet van basisproducten die wij niet voor dezelfde prijs zelf kunnen voortbrengen. De verleiding is groot om de concurrentie met de nieuwe spelers op het wereldtoneel aan te gaan. Nog meer nadruk op productiviteitsverbetering in ons deel van de wereld en flexibelere wisselkoersen liggen voor de hand, maar bieden geen oplossing voor de grote onevenwichtigheden in de wereldhandel. Landen als China gebruiken hun financiële reserves in buitenlandse valuta voor de financiering van investeringen in hightech-projecten die vaak aan westerse bedrijven worden gegund. Op deze wijze dragen westerse bedrijven bij aan de opbouw van de technologische kracht van de opkomende economieën.
	De recessie van 2008 en 2009, die met name de hoogontwikkelde landen heeft getroffen, is voor de westerse wereld geen gunstige voedingsbodem om de ontwikkeling van de high tech economie centraal te stellen en kracht te putten uit de nieuwe omstandigheden die gelden in de economie in een ander deel van de wereld. Als de westerse wereld zelf niet besluit tot een nieuwe strategie voor de wereldeconomie dan wordt die afgedwongen. Albert Einstein zou in dit verband refereren aan zijn bekende uitspraak: ‘Als een systeem een probleem heeft veroorzaakt, kun je dat probleem niet oplossen met het systeem dat het probleem heeft veroorzaakt.’ Laten we een poging doen om die nieuwe strategie te duiden.
	Hoe anders was de wereld 100 jaar geleden. Met de komst van T-Ford in 1908 begon de ontwikkeling van de massaproductie – Henri Ford was de uitvinder van de lopende band. Hij bereikte daarmee niet alleen een grote productieomvang, maar ook een lage kostprijs. Een auto bestemd voor een zo breed mogelijk publiek was in die tijd een revolutionaire gedachte. Maar Henri Ford ging nog verder. Hij wilde dat zijn personeel zoveel verdiende dat ook voor hen de auto bereikbaar werd. De T-Ford kostte in 1908 nog 850 dollar, maar die prijs was enige jaren later al gedaald naar 680 dollar. In 1914 ging de prijs naar 490 dollar en in 1924 was een T-Ford al te koop voor 290 dollar. De T-Ford werd geproduceerd tot 1927, nadat er meer dan 15 miljoen exemplaren van waren verkocht.
	�
	Figuur 5.7. De T-Ford als icoon van intern gericht ondernemen.
	Honderd jaar geleden was het ondernemerschap bijna uitsluitend gericht op het verbeteren van het productieproces. Het heeft lang geduurd voordat bedrijven de fabricageproblemen onder de knie kregen en aandacht gingen besteden aan het verbeteren van andere bedrijfsprocessen. Henri Ford kon vaak niet eens ondernemingen vinden die onderdelen van de T-Ford konden leveren. Zijn beroemde River Rouge-fabriek kocht daarom onbewerkt rubber en ruw staal, om daarvan zelf de onderdelen te produceren. In onze tijd zijn er online organisaties die voor inkopers van grote bedrijven contracten afsluiten op basis van een wereldwijd aanbod van producten.
	Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw gingen bedrijven als Dupont en Philips over tot het verbeteren van hun interne organisatie, in een poging om zo een voorsprong op hun concurrenten te bereiken. Dupont heeft naam gemaakt met zijn financiële analysesysteem en Philips ontwikkelde een eigen methode van winst- en vermogensbepaling.
	Maar er gebeurde meer. In de jaren '70 kwamen externe standaarden op, zowel in de industriële productieprocessen als in de bedrijfsvoering. Bedrijven maakten niet langer zelf gereedschappen en machines, zoals Henri Ford nog moest doen, maar kochten die van gespecialiseerde toeleveranciers. Marketing groeide uit tot een professie, tot een wetenschap zelfs. De externe oriëntatie werd in het informatietijdperk nog eens versterkt, toen bedrijven als Microsoft en SAP standaarden neerzetten waaraan bedrijven zich gemakshalve (of verplicht, vanwege de regelgeving) conformeerden. Inkoop en uitbesteden hebben hierdoor een sterke ontwikkeling gekend en dat heeft er toe geleid dat
	ondernemingen zich tegenwoordig op een heel andere wijze organiseren. In plaats van activiteiten in eigen beheer uit te voeren, omdat dat goedkoper is dan uitbesteden – of zelfs onmogelijk - is nu het omgekeerde het geval. De externe kosten, die ruim honderd jaar na de introductie van de T-Ford, sterk zijn gedaald, bepaalt het omgaan met de externe partijen en in hoge mate het succes van de onderneming.
	Het directe gevolg hiervan is dat de werknemers van een bedrijf minder afhankelijk zijn geworden van de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn. Doordat andere bedrijven dezelfde systemen en machines gebruiken, kunnen zij gemakkelijker bij een andere organisatie aan de slag. Het beeld van de onderneming als gemeenschap van werknemers waarvan de bedrijfscultuur de belangrijkste succesfactor is, wordt steeds bleker. Sommige bedrijven stimuleren hun werknemers gebruik te maken van hun externe netwerken. Anderen gaan nog verder en verdedigen de stelling: ‘De beste mensen werken niet hier.’
	In de loop van de tijd is ook de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Vóór de Industriële Revolutie, in de 18e eeuw, werkte 80 procent van de arbeidskrachten in ons land in de agrarische sector. De mechanisering van de landbouw in de 19e eeuw maakte een deel van deze arbeid overbodig, maar vooral de opkomst van de industrie in de 20e eeuw zorgde voor veel nieuw werk, hoe slecht de omstandigheden in de fabrieken en werkplaatsen vaak ook waren. In sommige geïndustrialiseerde landen liep de werkgelegenheid binnen de nijverheid in het midden van de vorige eeuw op tot 50 procent. De mechanisering en automatisering van de industrie heeft op zijn beurt echter weer tot minder arbeidsplaatsen geleid. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw biedt de opkomst van de dienstensector echter nieuw werk. Inmiddels is de werkgelegenheid in de agrarische sector tot 3 procent gedaald en die in de industrie tot 15 procent.
	In de komende tijd wordt voorzien dat de traditionele dienstensector minder arbeidsintensief wordt. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de informatietechnologie, met behulp waarvan systemen worden gebouwd om veel eenvoudige en geprotocolleerde arbeid door machines te laten uitvoeren. Ook robotisering begint aan een snelle opmars. Postbedrijven marginaliseren, telecombedrijven reorganiseren in hoog tempo en er gaan arbeidsplaatsen verloren bij banken en verzekeraars. Ook de werkgelegenheid in de detailhandel neemt af. Hierdoor worden velen gedwongen om een inkomen te verwerven in één van de nieuwe sectoren binnen de immateriële economie.
	Maar er is meer aan de hand. Ook de welvaartsstijging beïnvloedt het aanbod van arbeid. Figuur 5.8. laat zien dat er tegenwoordig minder arbeid hoeft te worden verricht dan vroeger om een modaal inkomen te verdienen.
	Figuur 5.8. Welvaart en arbeid.
	Het zijn deze ontwikkelingen die ervoor zorgen dat steeds meer mensen hun leven zodanig kunnen inrichten dat zij zich kunnen wijden aan de behoeften die op het hoogste niveau van de piramide van Maslow liggen. Dit is precies de reden dat steeds meer arbeid niet alleen in materiële zin wordt beloond, maar ook in immateriële: wie in de werksituatie waardering en respect ontvangt voor zijn inspanningen, zal zijn werk met plezier verrichten en minder financiële eisen stellen. Ook de toegenomen mogelijkheid om werk naar eigen inzicht uit te voeren vergroot de arbeidsatisfactie. Voor deze mensen ontstaan steeds meer mogelijkheden om het eigen leven inhoud te geven, waardoor zelfontplooiing, het hoogste niveau van de Maslowpiramide, binnen bereik komt. Op dat moment breekt voor hen de wereld open.
	Charles Leadbeater, auteur van het boek We-Think: The Power of Mass Creativity, schrijft: ‘We hebben altijd gedacht dat we een organisatie nodig hebben om iets te organiseren. Maar al deze complexe activiteiten zijn tot stand gekomen terwijl er geen centrale organisatie was die overzag wat er allemaal gebeurde. Wij hebben altijd gedacht dat er iemand controle moet hebben omdat anders de zaak uit de hand loopt. Maar deze activiteiten lijken vaak heel netjes te verlopen, juist omdát er niemand controleert en mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zich aanpassen aan anderen en meningsverschillen onderling uitpraten tot consensus is bereikt. De orde komt vanuit de gemeenschappen zelf, niet vanuit de top. Om een reeks van complexe taken gedaan te krijgen, gingen we er altijd van uit dat we een duidelijke taakverdeling moesten hebben, zodat iedereen weet wie wat doet. Maar in non-organisaties blijken mensen bereid om zich vrijwillig op een bepaalde taak te storten, zonder dat iemand hen daarom vraagt, maar gewoon omdat het moet gebeuren.’
	De Canadese managementschrijver en webgoeroe Don Tapscott voorziet in zijn boek Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything het mogelijke einde van de grote bedrijven dankzij internet. Niet door Wikipedia of burgerjournalisten en hun blogs, maar omdat goedkope technologie het organiseren buiten organisaties lucratiever maakt dan erbinnen. Zo blijkt de Chinese motorfietsindustrie in en rond de stad Chongquing booming te zijn, zonder dat er één enkel groot Chinees motorfietsenmerk bestaat. Heel veel kleine bedrijfjes en werkplaatsen organiseren zich namelijk zelf en werken samen via internet. En ze ontmoeten elkaar in de theehuizen van Chongquing.
	Tapscott voorziet dat hierdoor in veel sectoren grote bedrijven zullen verdwijnen. Hij baseert zich op onderzoek van de Britse econoom Ronald Coase. Als vrije handel tussen individuen het ideaal van een kapitalistische samenleving is, vroeg Coase zich af, waarom bestaan er dan nog grote bedrijven die feitelijk gerund worden als een Sovjet planeconomie in het klein? Het antwoord, dat Coase in 1991 de Nobelprijs opleverde, luidt dat dingen produceren samenwerking vereist en dat het vinden en bijeenbrengen van mensen om samen te werken geld kost. Nieuwe internettechnologieën hebben mogelijk gemaakt dat het samenbrengen van individuele mensen meestal goedkoper en efficiënter is dan samenwerking ‘onder één dak’.�
	De Ierse IT-ondernemer en auteur Ken Thompson heeft samen met de vanuit Italië opererende Robin Good, online-uitgever van masternewmedia.com, het Bioteaming Manifesto uitgegeven.� Daarin zijn enkele simpele regels opgenomen die volgens de opstellers de basis moeten vormen van iedere arbeidsorganisatie. Het is een voorbeeld van de benadering die ervan uitgaat dat organisaties kenmerken vertonen van natuurlijke processen.
	Thompson en Good spreken in dit verband van een bioteam, een niet-resultaatgerichte groep die het functioneren van het team centraal stelt. Een bioteam voldoet aan de volgende regels:
	1.	Geen toezicht
	De teamleden zijn getraind om zelf te beoordelen wat goed is voor de groep.
	2.	Kennis delen
	De teamleden zoeken zelf naar potentiële kansen en bedreigingen en delen die informatie met elkaar.
	3.	Zelf verantwoordelijkheid nemen
	Teamleden vragen geen toestemming behalve waar het gaat om onderwerpen die verband houden met de instandhouding van de groep. In andere gevallen beslissen zij zelf met inzet van hun reputatie binnen de groep.
	4.	Altijd beschikbaar
	Teamleden zijn altijd, 24 uur per dag, zeven dagen in de week, bereikbaar om belangrijke berichten te ontvangen.
	5.	Symbiose
	Teamleden vertrouwen externe en interne collega's volledig en verschaffen hen alle noodzakelijke informatie.
	6.	Zorg voor de groep
	De teamleden hebben ook aandacht voor weak ties in de onderlinge relaties. (zie hoofdstuk 1.2)
	7.	Consistent gedrag
	De teamleden ontwikkelen consistent autonoom gedrag waardoor reacties binnen de groep voorspelbaar zijn.
	8.	Win-win
	Groepsleden vragen zich steeds af of ook anderen in de groep van hun handelen profiteren.
	9.	Genetische algoritmen
	De groepsleden besteden weinig aandacht aan het analyseren van vraagstukken maar kiezen bij voorkeur voor het experimenteren met mogelijkheden om zodoende de beste oplossing te vinden.
	10.	Zelforganisatie
	Het bioteam definieert zijn doelstellingen niet in termen van output maar als veranderingen die voor de mensen van het team moeten worden gerealiseerd.
	11.	Eenzijdig doorlaatbare membranen
	Het team is toegankelijk voor mensen die energie brengen en houdt storende invloeden op afstand.
	12.	Groei
	Bioteams kiezen niet voor maximale groei maar voor het gebruikmaken van de ‘natuurlijke’ mogelijkheden die zich aandienen.
	In hoofdstuk 4.2. is naar aanleiding van technologische ontwikkelingen de Wet van Moore aangehaald.� Zoals daar al werd opgemerkt, voorspelde Moore in 1965 dat de capaciteit van de chip, die in 1971 de big bang van de huidige technologische revolutie veroorzaakte, iedere 18 maanden zal verdubbelen tegen gelijkblijvende kosten. De Twente hoogleraar Arie Rip merkt daarover op: ‘Omdat de actoren de voorspelling die uit de Wet van Moore volgt als referentie nemen voor hun inspanningen en elkaar daar in zekere zin aan houden, wordt de Wet van Moore (nog) steeds opnieuw waargemaakt. Er is een consortium dat voor de deelnemers een International Technology Roadmap for Semiconductors maakt en van updates voorziet. Dit is een extreem geval van gecoördineerd aan de toekomst werken.’� Blijkbaar zijn de deelnemers zo zeer op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk geworden, dat zij alleen in symbiotische samenwerking tot goede prestaties kunnen komen.
	Lawrence Lessig hanteert in dit verband de term commons�, een begrip dat refereert aan een centrale plaats, in een stad of in een park, die vrij toegankelijk is en waar iedereen informatie kan geven of krijgen. Er kan een parallel worden getrokken tussen de stad en internet: ook het internet is een open ruimte waar creativiteit tot ontwikkeling kan komen en mensen hun zegje kunnen doen of andermans mening kunnen horen. Het is van groot maatschappelijk belang dat het internet een open ruimte is en blijft. Lessig doet voorstellen om de commons zo groot mogelijk te laten worden. Hij verzet zich tegen strikte octrooiering van software en pleit voor belastingvoordelen voor bedrijven die kennis ter beschikking stellen voor toepassingen door anderen.
	C.K. Prahalad trekt deze lijn verder door. Hij pleit voor de oprichting van experience environments. Daarin wordt op een zodanige wijze ervaringen uitgewisseld dat van ‘co-creatie’ sprake is. Essentieel is hierbij de notie dat de waardecreatie gezamenlijk plaatsvindt, en niet uitsluitend ten behoeve van de initiërende onderneming. Centrale thema’s zijn niet langer ‘cost, quality, speed and modularity’ maar ‘granularity, extensibility, linkage and evolvability’.� Daarmee wordt aangesloten op de mogelijkheid van groepsgewijze meningsvorming en behoeftearticulatie, waarbij iedere deelnemende onderneming zowel toeleverancier van ideeën en mogelijkheden is als ontvanger van andermans visieontwikkeling.
	Opkomende economieën zijn niet de meest aangewezenen om met behulp van netwerkvorming en collectieve krachtenbundeling economische activiteiten te ontwikkelen. Zij zijn ook niet de eerst aangewezen om de economie van het immateriële te ontwikkelen en zich te verdiepen in de motoriek van de potlach.
	De ontwikkelende economieën, op zoek naar nieuwe strategieën die een antwoord zijn op de sterk groeiende economische kracht van ‘de nieuwe wereld’, vinden hier de wegen die zij kunnen begaan. Sterker nog, wie goed kijkt ziet dat deze toekomst al is begonnen.
	5.3. Hier is de toekomst begonnen
	De veranderingen in welvaart, in vraag naar producten, in organisatievormen van bedrijven, zijn slechts voorbeelden van de hectiek die zich van de economie meester heeft gemaakt. Er zullen maar weinig organisaties zijn die zich aan dit geweld kunnen onttrekken. Omdat de hoofdlijnen van deze ontwikkelingen duidelijk zijn, kunnen bedrijven hier echter ook het initiatief nemen en zo profiteren van een koploperspositie. De bedrijven waarin dit plaatsvindt, zijn vaak ook katalysator in andere domeinen van de strategische ruimte.
	Figuur 5.9. De economie als katalysator.
	Op het laagste niveau van de Piramide van Maslow, het niveau van de fysiologische behoeften, zijn belangrijke doorbraken te verwachten. Energieschaarste, zo zagen we in hoofdstuk 4, kan op een termijn van tien tot twintig jaar tot het verleden behoren. Tegen die tijd komt ook schoon drinkwater, gewonnen uit zout water, tegen lage kosten binnen praktisch ieders bereik. Voedsel wordt goedkoper. Nu al zijn er meer mensen overvoed dan ondervoed. Genetische modificatie van gewassen is langzaam op gang gekomen, maar levert – met name buiten Europa – al een aanzienlijke bijdrage aan de productieverhoging en de kostenverlaging van voedsel. Producten als kleding en meubelen worden steeds efficiënter gefabriceerd en gedistribueerd. Ook andere gebruiksproducten worden goedkoper, waardoor steeds meer mensen, tot in alle uithoeken van de wereld, over televisie en mobiele communicatiemiddelen beschikken. Er zijn nu al ongeveer vijf miljard mensen met een mobiele telefoon. In de komende tijd kunnen nog meer mensen deelnemen aan de virtuele wereld. Als de mens de eerlijke verdeling van basisproducten over de wereld niet blijft verstoren (honger is in hoge mate een verdelingsvraagstuk), kan op termijn in de behoeften van de mensheid op het hoogste niveau van de Piramide van Maslow worden voorzien.
	De afgelopen vijftig jaar is het grootste voedingsprobleem in Amerika (en steeds meer ook in West-Europa) verschoven van honger naar obesitas, en dat komt voornamelijk doordat er overal goedkoop en veel (sommigen zeggen té veel) voedsel beschikbaar is tegen een lage prijs. De kosten van voeding zijn van een derde van het gemiddelde gezinsinkomen in 1955 gedaald tot minder dan 15 procent.� En, zoals Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired en auteur van Free ons leert: ‘Wanneer iets elk jaar in prijs halveert, is (bijna) nul uiteindelijk onvermijdelijk.’�
	Het voorzien in de veiligheidsbehoeften van de burgers is een taak die in ons deel van de wereld door de overheid wordt opgeëist. De verzorgingsstaat, die in de tweede helft van de vorige eeuw tot stand kwam, stelde een onbezorgde oude dag en goede opvang bij ziekte en werkloosheid in het vooruitzicht. De overheid maakt deze belofte echter steeds minder waar. De samenleving moet in toenemende mate haar eigen veiligheid organiseren. Steeds meer particuliere beveiligers waken over onze eigendommen, ontslagregelingen versoberen en de arbeidsmarkt is flexibeler geworden, omdat steeds minder vaak langdurige contracten worden afgesloten. De burger gaat steeds vaker zijn zelforganiserend vermogen aanspreken en steeds meer betalen voor hetgeen voorheen uit de staatskas werd bekostigd.
	Men zegt wel eens dat sociale relaties muteren van stock naar flow. Daarmee wordt bedoeld dat het behoren tot een bepaalde groep (stock) minder belangrijk wordt, terwijl het ermee omgaan, de beleving, de flow, centraal komt te staan. Een gevolg hiervan is dat gezamenlijke beleving veel meer nadruk krijgt. Grote evenementen worden nog groter omdat een ambiance waarin duizenden mensen aanwezig zijn een bijzondere en voor velen niet te missen ervaring biedt. De televisie brengt artiesten tegen minimale kosten in de huiskamer, maar wie ‘erbij wil zijn’ betaalt daar grif voor. Prijzen voor topwedstrijden in de sport, optredens van topartiesten in stadions en toporkesten in de concertzalen zijn nooit eerder zo hoog geweest. Wie het zich maar enigszins kan veroorloven, geeft veel geld uit aan deze ‘onvergetelijke gebeurtenissen’. Wat vroeger de ‘vrijetijdsmarkt’ heette, die mensen in staat stelde om hernieuwde krachten op te doen (te recreëren), zodat ze vervolgens weer prestaties konden leveren die een inkomen opleverden, heet nu de ‘uitgaans- en cultuursector’. Deze sector is in ons deel van de wereld al enige decennia de snelst groeiende, met name vanwege de toenemende vraag vanuit de groep mensen die hoger in de Piramide van Maslow leven.
	Daarnaast komt peer production grootschalig op. Met de komst van internet is het downloaden van muziek en video goedkoop en meestal zelfs gratis geworden. In toenemende mate worden eigen opnames uitgewisseld. Op YouTube profileren mensen zich zodanig dat zij een beleving oproepen. Met e-publishing komt het elektronische boek op de markt, goedkoper dan het gedrukte. Naar verluidt zijn vele tienduizenden mensen in ons land bezig met het schrijven van een boek. Horecagelegenheden zullen nog meer dan nu al het geval is een ontmoetingsplaats worden waar ongeplande, verrassende ontmoetingen plaatsvinden.
	Ondernemingen kunnen inspelen op deze en andere postmaterialistische ontwikkelingen, bijvoorbeeld als hun producten op die van de concurrent lijken en er als gevolg daarvan sprake is van sterke prijsconcurrentie. Het vooruitzicht dat als deze ontwikkeling zich doorzet de winst van de onderneming verdampt, is voor veel bedrijven een nachtmerrie. Bedrijven in de rode cijfers bevinden zich in een situatie die wel met de term Red Ocean wordt aangeduid. Wie op zoek gaat naar meer rendement, kan te rade gaan bij het door INSEAD ontwikkelde Blue Ocean-strategieconcept. In de praktijk betekent dit veelal dat in de marketingformule van het product sommige kostenintensieve elementen worden teruggebracht en relatief goedkope immateriële aspecten worden toegevoegd.
	Figuur 5.10. Southwest kiest voor een Blue Ocean-strategie als wapen tegen felle
	prijsconcurrentie. Door meer service te bieden en kortere vliegtijden verwacht
	Southwest een hogere prijs te kunnen vragen dan prijsvechter Car.
	Blue Ocean kan een succesvolle strategie zijn. Het succes is afhankelijk van de mate waarin de onderneming in staat is om aan te sluiten bij de wensen van zijn afnemers en de mate waarin klanten voor deze aansluiting willen betalen. Albert Heijn is een voorbeeld van een onderneming die deze strategie heeft toegepast bij de ontwikkeling van het Albert Heijn to Go-concept, op basis waarvan kleine winkels werden geopend in stations en op andere plaatsen waar veel mensen samenkomen. Albert Heijn komt met het AH-to-GO-concept in het krachtenveld van openbaar vervoerbedrijven, lokale politici en reizigersorganisaties. Deze actoren weten dat zij – vanwege de werking van de Wet van Reed – voor hun eigen succes afhankelijk zijn van collectieve waardecreatie. In de Blue Ocean-benadering worden nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht om de consument van dienst te kunnen zijn. Het is een ontwikkeling die met ‘voorwaartse integratie’ wordt aangeduid, zelfs in het geval van Albert Heijn die de klant nu niet naar zijn supermarkt laat komen, maar hem opzoekt op plaatsen waar hij om andere redenen al is.
	Een supermarkt hoort groot te zijn, met een ruim assortiment, om te voldoen aan de behoefte van klanten aan one stop shopping. Maar de AH-to-Go-winkels zijn vele malen kleiner dan een normale supermarkt, en het assortiment omvat nog geen 10 procent van wat bij een supermarkt ligt. Maar deze convenience stores leveren wel degelijk de toegevoegde waarde waar de consument on the move behoefte aan heeft. Er zijn waarde-elementen toegevoegd. Het resultaat van deze zet van Albert Heijn is dat er een nieuwe markt is gecreëerd, die tussen horeca en bestaande supermarkten in ligt. Veel klanten die normaliter niet bij Albert Heijn inkopen doen, kopen wel bij een AH-to-Go. Het gevolg is een zeer hoge omzet per vierkante meter en zeer gezonde marges. Albert Heijn heeft met dit concept de concurrentie op afstand gezet.�
	Blue Ocean-strategievorming leidt ertoe dat ondernemingen op zoek gaan naar mogelijkheden om in hun beleid elementen op te nemen die consumenten in staat stellen om in hun behoeften op hogere niveaus van de Piramide van Maslow te voorzien. In reclame-uitingen is deze zoektocht inherent aan het streven de consument te bereiken. Zo wordt aan een lijfrente het ‘Zwitserleven-gevoel’ gekoppeld en in de cosmetica ‘de aandacht voor jezelf’ gepromoot.
	De Oostenrijker Joseph Schumpeter (1883-1950), een van de belangrijkste economen van de vorige eeuw, ging al uit van het belang van netwerken, lang voordat er op de huidige wijze over dit onderwerp werd gesproken. Schumpeter hechtte namelijk veel waarde aan de ‘zwakke schakels’ in innovatienetwerken. Zo stelde hij vast dat innovaties niet op willekeurige momenten ontstaan en dat veel innovaties op de een of andere manier met elkaar te maken hebben. Het integratieproces van innovaties beschouwde hij als een collectieve actie die geleidelijk aan op steeds meer mensen invloed heeft en navolging krijgt. Je zou kunnen zeggen dat producenten en afnemers in complexe, dynamische netwerken met elkaar zijn verbonden. Zo werd de uitvinding van de radio in een redelijke korte tijd gevolgd door de komst van de televisie. Deze uitvindingen stimuleerden op hun beurt de komst van een grote industrie van ontvang- en zendapparatuur en even later begon de transformatie van de reclamewereld en van de film- en muziekindustrie. Het uitrollen van deze innovatieve doorbraken wordt gekenmerkt door vaste structuren, zoals de zogenoemde ‘s-curve’ in de omzetontwikkeling.
	Uitvindingen hebben vaak vele vaders, getuige de vele rechtzaken die uitvinders hebben aangespannen tegen degenen die zij van inbreuk op hun intellectueel eigendom beschuldigen. Keith Sawyer ontdekte dat veel schrijvers hun toneelstukken, romans en gedichten in stukjes en beetjes opbouwen, om pas later een compositie te laten ontstaan. Ook voor wetenschappers is deze werkwijze niet ongewoon. De evolutiegeleerde Darwin deed er dertien jaar over om uit al zijn waarnemingen en notities uiteindelijk een complete theorie te formuleren.� Gaandeweg, na veel contacten met anderen, ontstond de uitgewerkte evolutietheorie. Naarmate het onderzoeksterrein groter is, zijn er voor de wetenschapper steeds meer mogelijkheden om zelf creatieve gemeenschappen te creëren of zich er bij aan te sluiten. De vrijheid van wetenschap leidt dan ook niet tot chaos, maar tot een zelforganiserend cluster van activiteiten.
	Op veel plaatsen in de wereld zijn inmiddels kennis-valleys ontstaan.� In Nederland is bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven gebouwd, een internationaal technologiecentrum van bedrijven die samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie, van idee en concept tot prototyping en kleinschalige productie. De campus biedt ultramoderne voorzieningen en een optimale werksfeer voor toptechnici van meer dan vijftig nationaliteiten en richt zich voornamelijk op cruciale technologische gebieden, zoals microsystemen, halfgeleiderproducten, embedded systems, signaalverwerking en nanotechnologie.�
	Ook op andere plaatsen zijn kennisclusters verschenen. DSM heeft in Geleen de Chemelot Campus opgericht. Het betreft een grote researchcampus in het hart van het chemisch complex Chemelot in Geleen, waar mensen van Sabic, DSM en andere bedrijven nieuwe producten en toepassingen ontwikkelen. De campus heeft een open karakter: er is bijvoorbeeld ook plaats voor bedrijven die nieuwe materialen ontwikkelen en voor startende chemiebedrijfjes. Verder biedt de camus diverse facilitaire activiteiten. Een voorbeeld is de ontwikkelfabriek van DSM voor PA4T. Dat is de nieuwste kunststof van DSM, die gebruikt wordt in nieuwe toepassingen, onder meer in de chipindustrie. Ook kan deze nieuwe polymeer als vervanger van metaal dienen bij de productie van auto's.
	In 2010 is het nieuwe European Institute of Technology (EIT) van start gegaan. Door dit initiatief van de Europese Unie is voor 4 jaar geld beschikbaar gesteld voor zogenaamde Knowledge and Innovation Communities (KIC). Deze centra richten zich op 3 gebieden die belangrijk zijn voor de toekomst van Europa, te weten: duurzame energie, ICT en klimaatadaptatie en –mitigatie. Nederland is trekker van de KIC Klimaat. Hierin hebben zich kennisinstellingen en bedrijven uit een vijftal landen verenigd om de wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaatverandering aan te gaan. Zij bundelen hun onderzoek om nieuwe methodes te vinden die klimaatverandering tegengaan, of die ons beter in staat stellen om ons daaraan aan te passen. Op de agenda staan onder andere de transitie naar veerkrachtige, klimaatneutrale steden, de aanpassing aan wateroverlast en –tekort en de ontwikkeling van duurzame productiesystemen, waaronder opslag van CO2. KIC Klimaat heeft de beschikking over een budget van 500 miljoen euro voor 4 jaar. Voor Nederland werken in het centrum de Universiteit Utrecht, de TU Delft en Wageningen UR samen met TNO en Deltares. 2 regionale overheden participeren: Stadhavens Rotterdam en de provincie Utrecht. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee. Nederland zal in het internationale consortium vooral leidend zijn op het gebied van watermanagement, duurzame productiesystemen en klimaatneutrale steden. De buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd door topuniversiteiten, zoals ETH in Zürich, ParisTech in Parijs, Imperial College in Londen en Potsdam Institute for Climate Research in Berlijn. Internationale bedrijven, waaronder Shell, DSM, Cisco, Bayer, IBM, Veolia, Beluga, Thales en EDF zijn bereid fors te investeren in dit samenwerkingsverband.
	Deze ontwikkeling sluit aan bij de oprichting van Clean Tech Delta, een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt. Clean Tech Delta richt zich op technologieën die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de negatieve milieu-impact ervan minimaliseren. Naast verbetering van de energie-efficiëntie en energieopwekking gaat het om duurzame mobiliteit, materiaalefficiëntie, afvalverwerking en recycling. De Clean Tech Delta genereert exportproducten die vermarkt kunnen worden naar andere delta- en havensteden in de wereld. De ambitie is groot. Met het Rotterdamse Stadshavensgebied en de Rotterdam Climate Campus moet de Clean Tech Delta de komende jaren uitgroeien tot het mondiaal referentiepunt op het gebied van duurzame innovatie en ondernemerschap. Het doel is toonaangevend in Europa te worden; dé plek waar kennisinstellingen, wetenschap, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de klimaat- en energieoplossingen van morgen. Het zwakke punt van dit initiatief is dat zij is opgezet volgens het technology push-concept. Hieraan ligt de verwachting ten grondslag dat het verdiepen en verbeteren van doorbraaktechnologieën als het ware vanzelf leiden tot economische activiteiten. Deze verwachting wordt vaak niet waargemaakt, omdat er in de opzet van deze centra geen ruimte is voor wat market pull wordt genoemd. In de market pull-benadering zijn het de bedrijven die producten ontwerpen en de markten bewerken om tot economische resultaten te komen. Bedrijven participeren in deze centra omdat ‘de beste mensen niet bij het bedrijf werken’, zoals ik in de vorige paragraaf aangaf. Deelnemen in een gemeenschap van onderzoekers die elkaar enthousiasmeren is het beste dat een bedrijf zich kan wensen.
	In de komende tijd verandert het bestuurlijke paradigma door belangrijke ontwikkelingen als individualisering, informatisering en internationalisering. Veel maatschappelijke instituties zijn bij deze ontwikkelingen achtergebleven. Oude organisatorische vormen in bijvoorbeeld het onderwijs en de gezondheidszorg of bij kerken en politie, voldoen niet langer, terwijl nieuwe organisatievormen zich nog moeten ontwikkelen. De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling schrijft het volgende over de huidige paradigmaveranderingen – ik parafraseer: ‘Na de oorlog was de overheidssturing gericht op ondersteuning van de zuilen en hun maatschappelijke organisaties. In de jaren '70 volgde ontzuiling, economische groei en expanderende welvaart. Het corporatisme werd toen grotendeels vervangen door regulering en planning vanuit de overheid. Ten gevolge van de economische recessie en het uit zijn krachten groeien van de verzorgingsstaat veranderde het paradigma in de jaren '80 naar meer zakelijk opereren, naar deregulering en privatisering. De Raad meent dat we ons nu weer op een breukvlak bevinden; dat de samenleving verandert en de overheid zichzelf is gaan beschouwen als een van de spelers in de samenleving, waarmee ze zich dus als bestuurder terugtrekt. De oorzaak hiervan is dat bestuurders, die gewend zijn om met direct betrokken en gevestigde relaties te onderhandelen, nu worden gedwongen om met de wensen en belangen van een steeds grotere groep stakeholders rekening te houden. We leven immers in een maatschappij waarin mensen steeds meer contacten met elkaar onderhouden en beter zijn geïnformeerd dan ooit tevoren. Binnen de overheid komen er – zij het schoorvoetend – initiatieven die hierbij aansluiten. Steeds meer burgers en bedrijven ontdekken de mogelijkheden van het web en experimenteren met nieuwe toepassingen. Deze ontwikkeling wordt wel ‘de opkomst van Web 2.0’ genoemd. Een overheid die inspeelt op de ontwikkeling van Web 2.0 wordt dan ook ‘Overheid 2.0’ genoemd. TNO noemt een belangrijke karakteristiek van Overheid 2.0 het gebruikmaken van de connectiviteit tussen mensen in allerlei verschillende netwerken. Daarnaast is kenmerkend dat dit veelal gebeurt in een open, niet centraal gestuurde omgeving, waarin aan de gebruikers van de diensten maximaal ruimte wordt geboden om te participeren en zelf bijdragen te leveren.’�
	De nieuwe concepten, visies en werkwijzen die hierbij worden ontwikkeld, kunnen in voorkomende gevallen ook door de overheid worden gebruikt. Er worden inmiddels conferenties gehouden en zelfs prijsvragen uitgeschreven om dit onderwerp binnen de overheid te agenderen.�
	Een voorbeeld waaruit blijkt dat de bijdragen van gebruikers een belangrijke impuls kunnen geven aan Overheid 2.0 zijn de activiteiten waartoe de overheid verplicht is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bekend is dat deze wet poogt om de verzorgingsstaat, product van de samenleving zoals die met name in de tweede helft van de vorige eeuw vorm kreeg, een eigentijdse invulling te geven. Dit is wenselijk omdat alom wordt onderkend dat de verzorgingsstaat sociaal-culturele problemen heeft geschapen, vooral vanwege de afhankelijkheid die in en door de arrangementen van de verzorgingsstaat wordt veroorzaakt. Deze afhankelijkheid leidt te vaak tot aantasting van de autonomie, de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Waar ooit emancipatie een belangrijk oogmerk van verzorgingsarrangementen was, is door de omvangrijke verstatelijking van die arrangementen sprake van een dilemma: met de beste bedoelingen is de staat paternalistisch om op deze wijze de emancipatie van burgers te bevorderen.� De overheid heeft deze problemen van de verzorgingsstaat inmiddels onderkend. Met de invoering van de Wmo wil zij de deprivatiserende werking van de verzorgingsstaat verminderen.
	De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Volgens de beleidsmakers moet de Wmo ertoe bijdragen dat álle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Bovendien moet de wet er voor zorgdragen dat mensen minder afhankelijk worden van dure hulp of specialistische zorg. Zelfredzaamheid, onderlinge hulprelaties en actief burgerschap moeten daarom worden gestimuleerd. Daartoe zijn verschillende instrumenten beschikbaar, zoals het verstrekken van huishoudelijke hulp aan mensen met een beperking.
	De gemeenten voeren de Wmo uit, en zij moeten presteren op maar liefst negen presentatievelden, die zich uitstrekken van het bevorderen van leefbaarheid en het ondersteunen van vrijwilligers, tot het bieden van maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg. De gemeentelijke dienstverlening moet deze prestatievelden integreren en niet als afzonderlijke werkgebieden beschouwen. Gemeenten hebben echter wel veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.
	De praktijk is echter weerbarstig. In aanvang is bij de gemeenten veel aandacht besteed aan de verstrekking van huishoudelijke hulp aan mensen die daarvoor, conform de Wmo, in aanmerking kwamen. De aanbestedingen die de gemeenten hebben georganiseerd zijn voor nogal wat thuiszorginstellingen evenwel uitgelopen op een drama. Eerst kwamen thuiszorginstellingen in de problemen die bij de gunning buiten de boot vielen, en daarna kwamen er faillissementen van bedrijven die tegen te lage prijzen de opdracht hadden verworven. Inmiddels wordt naarstig gezocht naar nieuwe procedures om de aanbesteding van huishoudelijke hulp beter te organiseren.
	Omdat sociale participatie het doel van de wet is, ligt het voor de hand om voor de doelgroep netwerken te creëren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het meest succesvolle instrument dat op dit terrein beschikbaar is: het internet. De bouw van een interactief systeem met vraag en aanbod van huishoudelijke hulp is een relatief eenvoudige opgave. Ook is het geen grote opgave om met een dergelijk systeem reeds bestaande netwerken te versterken. Het systeem kan naast huishoudelijke hulp ook toegang bieden tot andere diensten van de overheid en openstaan voor onderlinge communicatie en dienstverlening binnen de eigen netwerken van betrokkenen. Als dat wordt geëffectueerd, wordt er tevens gescoord op andere Wmo-aandachtsgebieden.
	In de experimentele fase kan ook worden nagegaan of werkzoekende cliënten van sociale diensten en andere sociale, integratiebevorderende instanties kunnen worden aangezet tot het verrichten van onbetaalde activiteiten in dit netwerk, om zich op deze wijze een betere uitgangspositie te verwerven op de arbeidsmarkt. Door de grote mate van zelforganisatie, die inherent is aan het systeem, kunnen bijstandtrekkers en andere uitkeringsgerechtigden op deze wijze zelf hun reïntegratiepad inhoud geven.
	Het ministerie van VWS hoopt dat de cliëntondersteuners van de gemeente, zorgaanbieders in de Wmo, zorgaanbieders in de AWBZ, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties in één structuur gaan samenwerken om te komen tot integrale cliëntondersteuning.� Hierbij valt op dat het ministerie in deze opsomming de vele mantelzorgers en private hulpverleners niet noemt. Zelforganisatie mogelijk maken en terughoudend zijn in paternalistische sturing vormen echter niet de sterkste kanten van de overheid. Onze democratie zou een willoze institutie moeten zijn die drijft op zelforganisatie.� Maar ondanks de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling is de wereld in dit deel van de sociale zekerheid nog steeds niet opengebroken.
	Een ander voorbeeld van zelforganisatie die nog niet van de grond is gekomen, betreft het versterken van het netwerk van nieuwe Nederlanders met het oog op integratie in de Nederlandse samenleving. Het huidige beleid is eenzijdig, hetgeen ook blijkt uit de Integratienota van de PvdA, die in 2009 veel stof deed opwaaien. Partijvoorzitter Lilianne Ploumen was er eens goed voor gaan zitten. Haar boodschap: nieuwkomers en hun kinderen en kleinkinderen moeten zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandse samenleving. Het integratiebeleid moet volgens de PvdA worden ontwikkeld op 3 punten: het handhaven van de regels, onze waarden actief verdedigen tegenover andersdenkenden (confronteren) en het tolereren van zaken die geen inbreuk doen op andermans vrijheid, zoals het dragen van hoofddoekjes. Dick Pels spreekt in NRC-Handelsblad van 2 januari 2009 van ‘nostalgisch nationalisme’ van de PvdA.
	Er is ook een andere benadering van het integratievraagstuk denkbaar. Door de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen is het onderhouden van intensieve contacten met famillie en vrienden in het thuisland voor de nieuwe Nederlanders zeer goedkoop, en via Skype zelfs gratis geworden. De toch al nauwe banden, die er overal in de wereld bestaan tussen minderheden en hun roots elders, worden hierdoor versterkt. Daarbij moet worden onderkend dat culturele minderheden eigen gewoonten meebrengen. Marokkanen, Turken en Surinamers eten in de ogen van autochtone Nederlanders speciale gerechten en zijn gehecht aan hun godsdienst en culturele gebruiken. De komst van deze producten en gebruiken in onze samenleving leidt er toe dat beide culturen veranderen. Hoewel migranten vaak in wijken wonen waar ook veel andere migranten een plaats hebben gevonden en derhalve niet volledig integreren, nemen ze wel bepaalde elementen over van de Nederlandse levensstijl. Autochtone Nederlanders op hun beurt kopen bij de Turkse bakker of slager. De Amerikaanse hoogleraar van Indiase afkomst Homi K. Bhabha ziet in de grote steden zogenaamde third spaces ontstaan, plekken waar migranten een eigen ruimte creëren tussen hun oude cultuur en de dominante cultuur van het nieuwe land waar zij nu wonen.� Er is evenwel niets nieuws onder de zon. In de 18e eeuw bouwde Jan Bouman de Hollandse wijk in Postdam. En wanneer je in New York bent, kun je een bezoekje brengen aan Little Italy, ten zuiden van Manhattan. In Vancouver (Canada) bevindt zich niet alleen een van de grootste Chinatowns van het westelijk halfrond, maar de stad kent ook een Greektown, een Japantown en een aantal kleine Koreatowns.
	Het ontstaan van etnische wijken is uitermate wenselijk in een multiculturele samenleving. Het profileren van de cultuur van de nieuwe Nederlanders in third spaces kan ook worden gezien als een afgeleid doel. Inzet kan zijn het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van de immigranten. Het is niet moeilijk dit in te vullen. Neem de Haagse wijk Transvaal, een van de veertig min of meer problematische Vogelaarwijken. Wat honderd jaar geleden de woonplaats was van gegoede Nederlandse werknemers, is nu de bakermat van met name Hindoestanen. De Haagse gemeente wil Transvaal nu als multicultureel winkelgebied gaan profileren. Het kan een brandpunt voor de Surinaams-Hindoestaanse cultuur worden.� Er zijn al diverse Surinaamse eettentjes en Hindoestaanse kledingwinkels, maar de meeste zijn nog niet van een kwaliteit die aantrekkelijk is voor een brede groep bezoekers uit de regio. Daar wil de gemeente nu verandering in brengen. In de buurt van de markt moet een multicultureel complex komen, met onder meer restaurants, een theater en een megabioscoop voor Bollywoodfilms. Ook de markt zelf gaat op de schop�. De wijk Hindoestaans zelfbestuur geven is evenwel nog een brug te ver.
	In monoculturele wijken zouden iconen van de in de wijk aanwezige cultuur moeten ontstaan. Een dergelijk icoon moet slechts aan één voorwaarde voldoen: toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders. Wie zich openstelt voor buitenstaanders kiest voor klantvriendelijkheid en is trots op hetgeen hij of zij tot stand heeft gebracht. Economische integratie gaat bijna altijd aan culturele integratie vooraf. Wie een beleid voorstaat dat is gestoeld op handhaven, confronteren en tolereren (PvdA), moet dit koppelen aan een beleid gericht op het ontstaan van krachtige third spaces in de grote steden. Nu ruim een derde van de bevolking van de vier grote steden in ons land een eigen, niet-Nederlandse cultuur heeft, moeten wij deze culturen verwelkomen en ze op de meest sprankelende wijze tonen aan iedereen die in Nederland woont of ons land bezoekt. Dat de aanpassingsproblemen van de opgroeiende (doorgaans tweede of derde) generatie nieuwe Nederlanders hierdoor naar verwachting vaker in eigen huis worden opgelost, is mooi meegenomen. Uit veel onderzoek is bekend dat de meeste mensen graag in gebalanceerde en raciaal geïntegreerde gemeenschappen leven, maar niet in een omgeving waarin ze een kleine minderheid vormen. Dit is geen racistische attitude; deze houding geldt voor alle bevolkingsgroepen, want mensen leven graag tussen gelijken qua smaak, levensstijl en waarden. Wij zagen dat symbiotische wetmatigheden ertoe leiden dat uit verbindingen tussen mensen clusters ontstaan. Zijn de verbindingen tussen verschillende etnische groepen beperkt, dan ontstaan er slechts clusters binnen de eigen groep. Gust de Meyer formuleert het ongeveer zo: ‘In een omgeving waar steeds minder (dan 30 procent, bijvoorbeeld) van de gelijke groep aanwezig is (wat weer aanleiding geeft tot toenemende emigratie uit die buurt), veranderen buurten stilaan in afgesloten enclaves. Dit heeft niets met racisme te maken: indien elk spoor van racisme uitgeschakeld zou worden, zou er toch een natuurlijke tendens bestaan voor rassen om zich af te scheiden, zoals olie en water.’�
	Maar er is licht in de tunnel. Het gebied rond de Wagenstraat in Den Haag is een stap verder in zijn ontwikkeling en wordt langzaam maar zeker een Chinatown, met heuse naambordjes in het Mandarijn en met Chinees aandoende toegangspoorten, die in januari 2010 feestelijk werden geopend.
	Figuur 5.11. De toegangspoort van Chinatown in Den Haag�.
	Achter deze voorbeelden gaat een belangrijke ontwikkeling schuil. In het vorige hoofdstuk gaf ik aan dat een aantal prominente onderwerpen van de politieke agenda op een andere dan de gangbare manier kunnen worden aangepakt. In deze paragraaf staat zelforganisatie centraal en dat is een goed startpunt om aan deze nieuwe mogelijkheden een operationele invulling te geven. In de relatie tussen bedrijf en bestuur betekent zelforganisatie dat organisaties die een probleem ter hand willen nemen tot een zodanige opzet komen dat er een werkbare relatie ontstaat met de bestuurders die zich voor het betreffende probleem verantwoordelijk voelen. Met name waar het om nieuwe initiatieven gaat, is het noodzakelijk dat deze organisaties die zich hiermee willen belasten ook het risicomanagement ter hand nemen. Dit impliceert dat zij met de opdrachtgever tevoren afspreken welke risico's zijzelf dragen en welke risico’s zij op het bestuur willen afwentelen. Het samenwerkingsverband dat zich met de uitvoering belast, moet dan ook zodanig worden samengesteld dat het verband ook risicodragende partijen omvat. Op deze wijze kunnen bestuurders zich richten op de hoofdlijnen van de problematiek en zullen zij vernieuwingen gemakkelijker stimuleren, omdat zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de risico's die zij vanuit hun positie niet kunnen beoordelen, laat staan beheersen. Deze ontwikkeling, die ik met ‘zijwaartse integratie’ heb aangeduid, wil benadrukken dat het vormen van consortia een belangrijk instrument is om in een hectische wereld tot prestaties te kunnen komen.
	In het voorbeeld van de sociale participatie betekent het dat private uitvoerders van de Wmo zullen moeten samenwerken met gemeentelijke instellingen om te komen tot een geïntegreerd product voor de burger die op zoek is naar meer sociale zekerheid. In het voorbeeld van de economische participatie gaat het om het vormen van consortia van bedrijven die geleid worden door mensen met dezelfde etnische achtergrond. Door deze samenwerkingsverbanden ontstaat er synergie tussen gelijksoortige bedrijven in bepaalde delen van de stad. Deze voorbeelden laten zich gemakkelijk met andere aanvullen. Zo kunnen ten behoeve van de uitvoering van gecompliceerde infrastructurele werken consortia van bedrijven worden gevormd die de opdrachtgever behoeden voor onverwachte budgetoverschrijdingen. Ervaringen bij de aanleg van tunnels op enkele plaatsen in ons land laten zien dat zelforganisatie tot betere resultaten leidt dan het uitvoeren van bestekken die niet door de aannemers zelf zijn opgesteld. Zijwaartse integratie is geen ander woord voor uitbesteden maar betreft het stimuleren van zelforganisatie in de samenleving.
	In de loop van de industriële ontwikkeling hebben zich verschillende techno-economische paradigmaveranderingen voorgedaan. De Industriële Revolutie aan het eind van de 18e eeuw stond niet alleen in het teken van de komst van de stoommachine, maar was ook het begin van het hoog-kapitalisme. De macht van de industriëlen vierde hoogtij. Het heeft een tijd geduurd voordat de overheid meer macht kreeg. De behoefte aan infrastructuur en andere voorzieningen liep parallel met het op de markt komen van nieuwe producten. Ook de wereldhandel, die aan het eind van de 19e eeuw sterk toenam, vroeg om een sterkere overheid.
	Het succes van Ford was niet alleen te danken aan de ondernemerskwaliteiten van Henri Ford, maar ook aan het veranderende technisch-economische paradigma van die tijd.
	Carlota Perez, die veel onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van industriële golfbewegingen, stelt vast dat in de begintijd van Ford goedkope benzine beschikbaar kwam. Ook de elektriciteitsproductie kwam op gang, waardoor de massaproductie van auto's verder kon worden ontwikkeld. Het ideaal van de gemengde economische orde heeft de gehele 20e eeuw velen tot de verbeelding gesproken.
	De veranderingen die het techno-economische paradigma momenteel doormaakt heeft te maken met de sterk toegenomen informatie- en communicatiemogelijkheden die zelforganisatie faciliteren. Het beschikbaar komen van veel nieuwe producten tegen soms dalende prijzen valt samen met de groeiende groep mensen die een hoger ideaal nastreven dan het verwerven van een inkomen om een minimum-bestaan mogelijk te maken. Het gevolg is dat organisaties in toenemende mate naar flexibiliteit in plaats van continuïteit zullen streven. Bedrijven moeten ook op andere terreinen hun beleid aanpassen. Veel technologische ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen en met opkomende economieën als China, India en Brazilië, wordt er momenteel overal ter wereld gewerkt aan dezelfde fundamentele research & development. Voor individuele bedrijven is het vrijwel ondoenlijk om nog te volgen wat interessant is voor hun bedrijf en wat kan worden genegeerd. Ondernemingen zijn aangewezen op samenwerking, bijvoorbeeld in kennisparken, die inmiddels op vele plaatsen zijn ontstaan. De onderneming is van machtsfactor met geloof in eigen kracht veranderd in een netwerkregisseur met macht bij de gratie van onafhankelijk functionerende zakenpartners.
	We leven in een wereld waarin zowel het bestuurlijke als het techno-economische paradigma verandert. Dit maakt het verkennen van de strategische ruimte van organisaties tot een uiterst relevante en boeiende aangelegenheid. Het gaat immers om het vinden van de eigen plaats van waaruit renderende perspectiefvolle activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
	Als er in korte tijd op zoveel gebieden structurele veranderingen plaatsvinden, dan kan een instrument om deze veranderingen te monitoren en bij de strategievorming te assisteren, goed van pas komen. Tot voor kort gold het model van Harvard-hoogleraar Michael Porter (zie hieronder) voor velen nog als toonaangevend bij strategievorming, maar in dat model gaat bijna alle aandacht uit naar de interne kracht van bedrijven, terwijl ondernemingen tegenwoordig juist ervaren dat zij steeds afhankelijker worden van de nabijheid van andere bedrijven en van de ontwikkeling van clusters van bedrijven, om zo op de wereldmarkt een positie te verwerven en te behouden. Sowieso speelt netwerkvorming een steeds belangrijker rol. Als velen samenwerken kunnen zij krachtige netwerken creëren die invloed uitoefenen op de omgeving. Ook de consument verandert. Hij gaat steeds vaker meewerken bij de productie van goederen en diensten. Al deze nieuwe ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in de strategievormingsmethodiek die in dit boek wordt geïntroduceerd: Futures Fit, een methode voor strategische planvorming.
	Om een langetermijnstrategie te ontwikkelen moeten de belangrijkste ontwikkelingen in het strategisch veld in kaart worden gebracht. Het ‘krachtenveld’, de strategische ruimte, bestaat daarbij uit de relevante trends uit de vier aandachtgebieden die ik in de hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelde: mensen in de netwerksamenleving, bestuur van bedrijven en publieke domeinen, technologie en het bedrijf als metafoor van de wijze waarop de economie is georganiseerd. Deze hoofdstukken kunnen voor toepassing van Futures Fit worden gebruikt als checklist, om de voor de organisatie relevante trends op te sporen. Vervolgens moet de interactie met andere hoofdthema’s in het strategisch veld worden gezocht. Het zullen met name deze interacties (zie figuur 6.1) zijn die aan de basis liggen van nieuwe vergezichten. Bekend is dat veel innovaties tot stand komen op het grensvlak van verschillende ontwikkelingen, en wie daarop inspeelt creëert voor de eigen organisatie een aantrekkelijke uitgangspositie.
	Figuur 6.1. De interacties tussen de determinanten van de strategische
	ruimte, zoals die in hoofdstukken 2 t/m 5 aan de orde kwamen.
	Veel van de momenteel toegepaste scenariomethoden hebben de volgende structuur�.
	1.	Bepaal het onderwerp van de scenarioplanning (focal issue).
	2.	Bepaal de drijvende krachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van informatie over sociale ontwikkelingen, macro-economische trends en specifiek sectorale informatie (bijvoorbeeld over concurrenten), politieke informatie en technologische onderwerpen.
	3.	Stel een overzicht op waarin de mate van onzekerheid en de mate van relevantie van een aantal onderwerpen wordt aangegeven.
	4.	Stel de zogenoemde ‘strategische ruimte’ vast, waarin doorgaans twee drijvende krachten worden gekozen waarvan het onzeker is hoe zij zich in de toekomst zullen ontwikkelen.
	5.	Bepaal de scenarioplots door na te gaan wat de gevolgen zullen zijn als bepaalde combinaties van deze drijvende krachten realiteit worden.
	6.	Onderzoek de scenarioplots op kansen voor nieuwe technologieën, markten of problemen.
	7.	Stel de robuustheid van een nieuw idee vast door na te gaan hoe hard de veronderstellingen zijn die aan het idee ten grondslag liggen. Ga ook na of een idee in een ander scenario ook een rol speelt en analyseer ten slotte of het idee gevoelig is voor ontwikkelingen die eerder als te verwaarlozen werden aangemerkt.
	De in dit boek beschreven scenariomethode Futures Fit hanteert andere regels voor de verschillende onderdelen van bovenstaande structuur.
	-	Futures Fit kiest geen drijvende krachten, omdat een dergelijke keuze doorgaans vanuit bestaande paradigma’s wordt gemaakt. De deelnemers kiezen onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn.
	-	Er wordt niet gezocht naar de samenhang tussen deze onderwerpen. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de wereld van nu de kaders vormen van de strategische ruimte. Door uitsluitend ‘losse’ onderwerpen te benoemen worden de deelnemers aan het planproces meegenomen in de nieuwe tijd en aangemoedigd om aandacht te besteden aan ontwikkelingen waarvan nu reeds vermoed kan worden dat zij in de nieuwe tijd belangrijk zullen zijn. Naar verbanden tussen deze ontwikkelingen wordt niet gezocht.
	-	Ook wordt niet gevraagd naar de mate van onzekerheid, omdat die onzekerheid pas wordt beoordeeld op het moment waarop de betreffende factor in de ideevorming wordt gecombineerd met andere factoren.
	-	Futures Fit kiest scenarioplots met behulp van de statistische analyse van de gegevens die betrekking hebben op de mate van relevantie die de deelnemers aan de diverse thema's hebben toegekend.
	-	Pas als het transitiepad aan de orde is, wordt rekening gehouden met de risico's die kunnen worden voorzien. Daarbij speelt de mate waarin deze risico's in andere scenario’s worden meegewogen, geen rol.
	Als er in korte tijd op zoveel gebieden structurele veranderingen plaatsvinden, dan kan een instrument om deze veranderingen te monitoren en bij de strategievorming te assisteren, goed van pas komen. Dat heeft ook Harvard hoogleraar Michael Porter ondervonden. Hij schreef in 1990 het boek Competitive Advantage of Nations, dat zeer veel aandacht kreeg. De daarin opgenomen Diamond-model is veelvuldig toegepast bij het maken van economische analyses van landen en sectoren, maar ook individuele bedrijven gebruiken Porter’s model.
	Figuur 6.2. Porter’s Diamond of National Advantage.
	In zijn benadering hecht Porter veel belang aan de productiefactoren waarover een land, een regio of een sector beschikt (Factor Conditions). Hij verstaat daaronder niet alleen de grondstoffen die beschikbaar zijn, maar ook het klimaat, de ligging, en de beschikbaarheid van geschoolde arbeid. Daarnaast rekent hij hiertoe de kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur en de kennisnetwerken van universiteiten. Bij de kwaliteit van de vraag kijkt hij verder dan de omvang en de groei van de binnenlandse vraag (Demand Conditions). Hij stelt vast dat in ontwikkelde landen de aanwezigheid van veeleisende binnenlandse vragers van groot belang is, omdat die bedrijven tot kwaliteitsverbetering en vernieuwing dwingen. Daarnaast geeft hij aandacht aan de mate van internationalisatie van de economie, omdat die de snelheid bepaalt waarmee binnenlandse ontwikkelingen naar buitenlandse markten kunnen worden overgebracht.
	In de tijd waarin Porter het boek schreef werden netwerken vooral gezien als middel om snel toegang te krijgen tot nieuwe informatie en inzichten (Related and Supporting Industries). Ook waren netwerken van belang omdat veranderingen hierin vaak leiden tot aanpassingen in de waardeketen van producten, en de aanpassing van ondernemingen aan ontwikkelingen in technologie, productie, distributie, marketing en dienstverlening. Tenslotte vroeg Porter aandacht voor het institutionele en culturele kader waarbinnen ondernemingen opereren (Firm Strategy, Structure and Rivalry). Hij benadrukte vooral de elementen ‘concurrentie’ en ‘samenwerking’. Daarbij gaat het om het aantal binnenlandse concurrenten, hun onderlinge rivaliteit en de mate waarin zij met elkaar op deelterreinen constructief willen en kunnen samenwerken. De vier door Porter beschreven determinanten van de concurrentiekracht versterken elkaar. Porter stelde ook vast dat elk land over een specifieke combinatie van deze determinanten beschikt, waardoor het ene land voor bepaalde activiteiten meer geschikt is dan het andere. Vastgesteld kan worden dat in de benadering van Porter het land, of in een ander geval de organisatie of onderneming, centraal staat. Vanuit deze positie zoekt hij naar de beste condities waaronder landen, sectoren of bedrijven kunnen innoveren en een marktpositie kunnen opbouwen. Een economie is sterker naarmate een land prominenter aan deze condities voldoet.
	Nu, twintig jaar later, doemt er een ander beeld op van de krachten die de concurrentiekracht van een land, een regio of een sector bepalen. Ondernemingen ervaren dat zij steeds afhankelijker zijn van de nabijheid van andere bedrijven en dat de ontwikkeling van clusters van bedrijven noodzakelijk is om op de wereldmarkt een positie te kunnen verwerven en behouden. Samenwerking wordt kortom steeds belangrijker. En daar waar Porter spreekt van de kwaliteit van productiefactoren, moet in de huidige tijd vooral worden gedacht aan de mate waarin machines over menselijke eigenschappen beschikken en in de samenleving kunnen worden ingezet. Veel systemen en productiefactoren zijn op de internationale markt beschikbaar en alleen het bezit daarvan levert tegenwoordig geen concurrentievoordeel meer op. Wel maakt het een groot verschil of en in welke mate de producten aansluiten op de individuele behoeften van de afnemers. Daarom worden producten steeds vaker ook in nauwe samenwerking met de eindgebruiker ontwikkeld. We spreken dan van ‘gepersonaliseerde technologie’ als lonkend perspectief voor bedrijven en regio's.
	Daarnaast zien wij dat netwerkvorming een steeds belangrijker rol speelt. Als velen samenwerken, kunnen zij krachtige netwerken creëren die invloed uitoefenen op de omgeving. Mensen worden hierdoor gemotiveerd en ook dat stimuleert om bij te dragen aan het welzijn en de welvaart in de samenleving. Overheidsbestuurders worden geacht hun prioriteiten te bepalen op basis van de voorkeuren van degenen die zij vertegenwoordigen. In een leefbare maatschappij is er een symbiose tussen politiek verantwoordelijken en burgers. In een activerende omgeving is politieke macht bovenal symbiotische macht. Alsof het allemaal nog niet genoeg is, verandert ook de consument, de eindgebruiker. Hij is niet langer degene die uitsluitend werkt om over de financiële middelen te beschikken waarmee hij in zijn behoeften kan voorzien. De consument gaat steeds vaker meewerken bij de productie van goederen en diensten. Als in aanmerking wordt genomen dat de economie steeds immateriëler wordt en dat met name in dit deel van de economie de toekomst van de ontwikkelde landen ligt, dan is met de opkomst van zelfproductie een belangrijke paradigmaverandering onvermijdelijk.
	Al deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de Futures Fit-methode, tenminste als deze methode goed wordt toegepast.
	Omgaan met Futures Fit is een uitdaging op zich. BLOEI, een bedrijf dat in creative conceptontwikkeling is gespecialiseerd en Futures Fit in zijn programma heeft opgenomen, ziet conceptontwikkeling zo: ‘Ga er maar vanuit dat ieder denkbaar product of dienst al is bedacht, dan kun je lekker doen wat je wilt, zonder je druk te maken. Innovatief willen zijn is jezelf dwarszitten. Vernieuwen betekent jezelf afhankelijk opstellen van datgene wat er al is. En daar wil je dan weer van afwijken. Met de berg bestaande producten en diensten in het achterhoofd probeer je een nieuw gaatje te vinden. Maar dat is niet waar het om gaat: innovatie is geen doel op zich.
	Niemand zit te wachten op iets nieuws, we wachten op iets goeds. Iets waar je buurman over gaat praten. Iets waar mensen over zeggen: “Hé wat slim, dankjewel”. Of iets wat met zoveel aandacht en liefde is gemaakt dat het gebruik ervan je blij maakt. We wachten op wat BLOEI “rode sokken” noemt. Je hebt zulke rode sokken nodig in je assortiment. Niet alleen om meer grijze te verkopen, maar ook om je merk een identiteit te geven en merkbeloftes waar te maken, om vervolgens waarde te creëren die niet te evenaren is. Waarde voor de mensen waarvoor je het maakt, maar ook voor de mensen in je bedrijf. Het bouwt mee aan de cultuur en maakt mensen trots. De Grolschenaren zijn trots op hun beugelfles. Innovatie vergt lef en goede casting van de mensen per fase. En ga er dan gewoon vanuit dat alle producten en diensten al een keer gemaakt zijn, dan valt die last van je schouders en kunnen we lekker aan de slag. Niet voor het nieuwe, maar voor het beste. Voor je het weet, ontwikkel je dan zo maar iets authentieks.’
	Laten we wel zijn: iedereen maakt dezelfde analyses, bezoekt dezelfde congressen en ontvangt dezelfde trendnieuwsbrieven, en iedereen heeft zijn stokpaardjes. Ondertussen is de klant grilliger dan ooit en laat hij zich niet meer vangen. In de waan van de dag kijken we bovendien vaak niet verder dan één kalenderjaar. Het is behoorlijk moeilijk om authentiek en relevant te zijn in de competitieve wereld van vandaag. Ons advies is om altijd vanuit creativiteit te starten, omdat wij geloven dat creativiteit het verschil maakt. Ook hier breekt de wereld open: nodig creatieve talenten van buitenaf uit om mee te denken en doen. Koppel vervolgens die creativiteit aan een slimme strategie en aan het DNA van het merk of bedrijf. Met Futures Fit kunnen we blinde vlekken binnen een bedrijf laten zien. We genereren ideeën die net even wat verder gaan en uitdagend zijn, niet gehinderd door ‘kan-niets’ of ‘ja-maars’. Zo ontstaan innovatieve marketingconcepten, voorzien van concrete producten en/of diensten, met een kloppend businessmodel. Bij implementatie is net zo veel creativiteit als daadkracht nodig. Zo wordt innovatie een mooie optelsom van slimme strategie, creativiteit, organisatie en implementatie.
	Innovatie is heel concreet. Het is niet puur technologisch en heeft niet uitsluitend te maken met nieuwe producten of R&D. Innovatie is een zoektocht naar ‘rode sokken’, naar icoonproducten waarop een onderneming kan bouwen. Producten zijn in dit verband ook diensten, formats of omgevingen. Het gaat minder uit van de inzichten of behoeften van de consument, maar is in staat deze te creëren. Het is een product met een eigen mening. Een icoonproduct ontstaat vanuit de identiteit van het merk en neemt de leiding in de dialoog met de afnemer.
	Een dergelijk project vraagt om een andere mentaliteit en aanpak. Risico’s nemen, slim nadenken, lange adem, ondernemerschap en niet afgaan op alleen de resultaten van marktonderzoek. De Futures Fit-methodiek is voor ons een effectief instrument om creativiteit te laten landen in organisaties en rode sokken te maken. En daar maken we klanten (zowel consumenten als onze opdrachtgevers) en onszelf heel blij mee. BLOEI is een creatief innovatiebedrijf en werkt onder andere voor Rabobank, FrieslandCampina, Menzis, Unilever, Flinndal, SaraLee en Verkade. Meer info? Www.bloei.nu.
	Ter illustratie van Futures Fit worden hieronder enkele resultaten getoond van een toepassing van deze methode. Aan deze toepassing hebben de 13 studenten meegewerkt die in mei 2010 de leergang Energy Mini MBA van Nyenrode Business Universiteit volgden. Deze mensen zijn allen werkzaam in de energiesector. De centrale vraag was: wat is de belangrijkste ontwikkelingsrichting van de wijze waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en verbruikt?
	Ter inleiding zijn enkele min of meer los van elkaar staande ontwikkelingen gepresenteerd, die als opmaat dienden voor de discussie tussen de deelnemers over de toekomst van de energiemarkt. Deze presentatie sloot aan bij de ontwikkelingen van de energiemarkt die in paragraaf 4.2. zijn beschreven. In de discussie die hierop volgde, hebben de deelnemers 7 onderwerpen toegevoegd aan de 24 die vanuit de spelleiding waren aangereikt. Daarmee hebben zij de strategische ruimte van de energiemarkt vastgesteld.
	Vervolgens hebben zij deze onderwerpen gerangschikt op de wijze die in hoofdstuk 1.2. is aangegeven. Uit de statistische analyse die op basis hiervan is gemaakt, kon worden opgemaakt dat er zeer verschillend is geoordeeld over de relevantie van de betreffende onderwerpen. Er zijn duidelijk 2 visies op de toekomst van de energiemarkt te onderscheiden.
	Ik geef eerst een samenvatting van de presentatie en van de onderwerpen, zoals die op de kaarten van de Futures Fit-methode zijn vermeld. In de tabellen zijn deze onderwerpen weggegeven. De cijfers -3 tot en met 3 die hierin zijn opgenomen geven de mate van de relevantie aan die de deelnemers in de respectievelijke visies aan de onderwerpen hebben toegekend: -3 = niet relevant, 3 = uiterst relevant.
	De scores die het meest kenmerkend zijn voor een bepaalde visie zijn vetgedrukt. ‘Kenmerkend’ betekent hier dat de score uitgesproken is (heel hoog of heel laag) en/of sterk afwijkt van de score op de onderwerpen in de andere visies.
	�
	De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Mensen waren de volgende.
		Het grote publiek is inmiddels vertrouwd geraakt met de ernst van het energievraagstuk. De doemscenario's van de Club van Rome hebben de mensen wakkergeschud, wereldwijd hebben milieuorganisaties zich sterk gemaakt voor het behoud van de aarde en de oud-vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore mocht voor zijn inspanningen op dit gebied in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. De boodschap is overduidelijk: het grote energieverbruik in de wereld is schadelijk voor het milieu. De opwarming van de aarde en de verwachte stijging van de zeespiegel doen vrezen voor de flora en fauna op aarde. In het vooruitzicht van de grote stijging van het energieverbruik in de opkomende economieën staat de beheersing van de energiemarkt hoog op de maatschappelijke agenda. Uitputting van olievoorraden en de overdadige uitstoot van broeikasgassen houden de gemoederen bezig.
		In de zoektocht naar een oplossing herinneren velen zich het succes van de mondiale acties tegen zure regen, waardoor bossen werden aangetast. Ook op andere punten zijn grote successen geboekt en zijn water en lucht op veel plaatsen schoner dan dertig jaar geleden. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat mensen met belangstelling voor energie en milieu deel uitmaken van verschillende netwerken. Er zijn groepen die zich inzetten voor de komst van energiezuinige auto's, voor snelle introductie van de elektrische auto, voor energiebesparing in de eigen woning en voor kleinschalige energieproductie met behulp van biogasconvectoren, warmte- en koudeopslag en zon- en windenergieproductie. Het cradle-to-cradle-principe heeft in korte tijd ingang gevonden. Als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering, dan blijkt dat al deze groepen samenwerken en een enorme kracht ontwikkelen.
		Steeds meer mensen werken mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing (peer research), zij bestoken de politiek met hun opvattingen (peer governance) en gaan zelf energie produceren (peer production). Deze ontwikkeling noemen we dan ook de ‘democratisering van energie’. Als gevolg hiervan kunnen de aanbieders van geavanceerde apparatuur op dit gebied (smart meters, smart grids) op een hartelijke ontvangst rekenen.
	Onderwerpen categorie: Mensen
	Visie 1
	Visie 2
	1.	Mensen maken zich zorgen over de stijging van de zeespiegel en de verandering van het klimaat.
	1
	2
	2.	Het leefklimaat in woningen en kantoren is veel aangenamer met systemen van warmte- en koudeopslag en andere toepassing van duurzame energie.
	-2
	2
	3.	In een duurzame stad is elektrisch vervoer de enige optie.
	-2
	3
	4.	Het produceren van eigen stroom, onder andere voor het opladen van de accu van mijn auto, is een groot ideaal.
	0
	1
	5.	Cradle-to-cradle op lokaal niveau is het beste uitgangspunt voor duurzaam energiebeleid.
	2
	0
	6.	Steeds meer stadsbewoners zijn bereid om te investeren in duurzame energievoorzieningen, ook als de opgewekte elektriciteit duurder is dan de stroom van de energiemaatschappij.
	0
	0
	Tabel 6.1.: Overzicht van de onderwerpen die de strategische ruimte van de energiemarkt
	vormen met betrekking tot de categorie Mensen en hun betekenis voor de visies
	die zijn vastgesteld.
	�
	De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Bestuur waren de volgende.
		De overheid is een sterke pleitbezorger van duurzame energie. Iedere politieke partij schrijft erover in het verkiezingsprogramma. Er zijn subsidieregelingen, aanmoedigingsprijzen en convenanten met het bedrijfsleven. Ook research wordt bevorderd. Zo steunt de overheid de plannen voor de oprichting van een Clean Tech Valley tussen Delft en Rotterdam, dat volgens de thans beschikbare informatie voornamelijk een verzameling van kennis- en onderzoeksinstituten moet worden. Daarmee stimuleert de overheid technology push terwijl in feite technology pull gewenst is. In de Verenigde Staten heeft de regering Obama het beter begrepen en met het New Energy for America-programma voor een on-Amerikaanse aanpak gekozen. Daarmee wordt ook de Amerikaanse economie gestimuleerd. Maar de Verenigende Staten zal desondanks niet kunnen voorkomen dat de Chinezen op dit terrein de leiding zullen nemen. De meest kansrijke aanpak is de ontwikkeling van cleantech-clusters waarvan op dit moment enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden beschikbaar zijn. Het Finnish cleantech-cluster bijvoorbeeld, omvat 250 bedrijven en daarmee 60 procent van de cleantech-sector van Finland en 80 procent van het onderzoek op dit terrein dat in Finland wordt uitgevoerd. Ook Eco World Styria in Graz (Oostenrijk) mag niet onvermeld blijven. In dit gebied bevinden zich meer dan 150 cleantech-bedrijven met een gezamenlijke omzet van meer dan 2,7 miljard euro. Wereldleider is Cleantech San Diego, Californië, waar 650 bedrijven zijn gevestigd. Ook het Cleantech Center in Syracuse, New York is toonaangevend, waarbij zowel de regionale funding van New York State als de relatie met de universiteiten tot de verbeelding spreken.
		Het gevolg van de technology-push-aanpak is dat de overheid het duurzame energieparadigma niet doorleeft en haar beleid op dit terrein derhalve verbrokkeld is. Dit verklaart onder meer het Valley of Death-fenomeen waarbij bedrijven met kansrijke projecten niet in staat zijn om na een succesvolle start de opschaling van de activiteiten te financieren. Ook de langzame start van de cleantech-revolutie in ons deel van de wereld wordt mede veroorzaakt door de heersende cultuur waarin overheid en de andere instituties gewend zijn aan het collectieve besluitvormingsproces. Overigens is het opvallend dat de regio San Diego, die wordt gezien als leidend op het gebied van cleantech-ontwikkeling, ook in vergelijking met andere gebieden in de Verenigde Staten het grootste aantal zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Op eenzelfde manier kan worden vastgesteld dat het bevorderen van de aanleg van smart grids een vergelijkbare betekenis kan hebben voor de bouw van een economie op dit terrein. De overheid kan alleen al met het zorgen voor de juiste regelgeving een stimulerende rol van grote betekenis spelen.
		In de cleantech-clusters is opmerkelijk hoe zeer grote en kleine bedrijven samenwerken en daarmee voeding geven aan de betekenis die gehecht moet worden aan de long tail-structuur van het cluster. De long tail, zoals Anderson deze onder de aandacht van het grotere publiek heeft gebracht, laat zien hoe zeer grote en kleine bedrijven elkaar kunnen versterken, en tevens in welke verhouding grote en kleine bedrijven in het cluster aanwezig moeten zijn om tot een sterke inherente structuur te kunnen komen.
	Onderwerpen categorie: Bestuur
	Visie 1
	Visie 2
	7.	Nederland heeft veel theoretische kennis waar het gaat om duurzame energie.
	1
	-3
	8.	Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die inspelen op het verbruik van aardgas in de energievoorziening.
	-2
	-1
	9.	De overheid moet duurzame energie-ontwikkeling meer subsidiëren.
	-1
	-1
	10.	De overheid moet de oprichting van een economisch gericht cleantech-cluster stimuleren dat tot de wereldtop-10 kan behoren.
	0
	-2
	11.	(Regionale) overheden moeten zich sterk maken voor de aanleg van smart grids ten behoeve van energieproducerende bedrijven en consumenten.
	2
	-3
	12.	De overheid moet in de westerse wereld voorop lopen met het aanpassen van de fysieke infrastructuur aan autonoom rijdende elektrische auto's.
	0
	-2
	Tabel 6.2.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Bestuur en hun betekenis voor de visies die zijn vastgesteld.
	�
	De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Technologie waren de volgende.
		Als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft de wet van Moore, die de ontwikkeling van de prestaties van de computerchip beschrijft, ook geldigheid in de duurzame energiemarkt. Als dit het geval is, dan is energie op niet al te lange termijn niet langer een schaars product, maar tegen lage prijzen overvloedig aanwezig. De analogie is dat communicatie als gevolg van de zich ontwikkelende informatietechnologie uiterst goedkoop is geworden en telecombedrijven hun geld voornamelijk met het verkopen van additionele diensten verdienen. Deze toekomst ligt ook voor de energiemarkt in het verschiet en zal de komende tijd meer aandacht krijgen, niet in de laatste plaats omdat de gevolgen voor de nu nog kapitaalintensieve bedrijfstak enorm zijn.
		De productie van energie uit zonlicht verdubbelt al enkele decennia iedere twee jaar. Inmiddels komen er steeds meer producenten van zonnecellen bij. Zo schakelen ook sommige chipproducenten over op het maken van zonnecellen, waarvoor deels dezelfde vaardigheden en apparatuur kan worden gebruikt. Op het gebied van osmose-energie beschikt Nederland over unieke kennis, waarbij is aangetoond dat deze energie, die wordt gewonnen uit de overgang van zoet en zout water, niet meer kost dan de energie die met behulp van windmolens wordt opgewekt.
		Als gevolg van de innovaties in de energieopwekking zal ook in de bouw worden gezocht naar nieuwe producten en nieuwe productieprocessen. Verwacht mag worden dat fossiele energieproducenten de markt van de kunststofproducten zullen verkennen voor het geval de energiemarkt het patroon van de ontwikkelingen op de communicatiemarkt volgt. Bouwen in kunststof maakt het mogelijk om robots in te zetten bij het productieproces en betrekt de toekomstige gebruiker van de woning of het bedrijfspand direct bij het ontwerpproces.
	Onderwerpen categorie: Technologie
	Visie 1
	Visie 2
	13.	De actualiteit van de Wet van Moore hangt als een schaduw boven de energiemarkt.
	2
	-1
	14.	Zonne-energie is de sterkste troef in het terugdringen van het broeikaseffect.
	1
	-3
	15.	Osmose-energie is een Nederlands speerpunt.
	-2
	-2
	16.	Een tweede kerncentrale Borssele is voor Nederland aantrekkelijk.
	-1
	3
	17.	CO2 opslag is onvermijdelijk in Nederland.
	-3
	1
	18.	De ontwikkeling van toepassing van kunststof in de bouw is voor ons land een aantrekkelijke optie om op dit terrein de koploperspositie in te nemen.
	-1
	0
	Tabel 6.3.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Technologie en hun betekenis voor de visies die zijn vastgesteld.
	�
	De inleidende opmerkingen en de onderwerpen ten aanzien van het aspect Bedrijf waren de volgende.
		Grote bedrijven in de energiemarkt coördineren hun verdediging tegen de opkomende politieke druk om mee te werken aan de verandering van de energiemix. Bedrijven als Shell, Exxon en het Amerikaanse Energy Information Agency (EIA) hebben nagenoeg gelijkluidende scenario's voor 2030 gepubliceerd, waarin zij onder meer aangeven dat zij zich maximaal zullen inspannen om de uitstoot van CO2 te beperken. Ze blijven daarbij binnen het bestaande kader van de activiteiten die zij uitvoeren. Deze scenario's spreken niet tot de verbeelding van het publiek, omdat een sterke toename van het gebruik van kolen inherent aan hun benadering is, alsmede toepassing van grootschalige opslag van CO2 die volgens de media niet zonder risico is.
		De opkomende economieën van de wereld kijken anders tegen deze ontwikkeling aan. Deze economieën zetten in op alle energievormen die zich aandienen. De Chinezen bouwen naast kerncentrales en kolenenergiecentrales ook fabrieken voor de opwekking van zonne-energie. Bovendien worden bedrijven in landen als India, China en Brazilië uitgedaagd om de leefbaarheid van de snelgroeiende nieuwe steden te verbeteren. China heeft daarbij de beschikking over enorme valutareserves, waarmee zij westerse ingenieursbedrijven de kans biedt om hun kennis in dit land te gelde te maken. China is ook leidend op het gebied van batterijen. Het land maakt er geen geheim van dat hier de komende tijd de technische standaarden van de cleantech-technologie worden bepaald. Daarmee dicteren ze op belangrijke terreinen ook het tempo van de ontwikkeling, en vergroten ze onbewust de zogenoemde Valley of Death for Cleantech Ventures. Inmiddels trekt de markt van risicokapitaal voor cleantech weer aan, maar met name in het recessiejaar 2009 was er weinig nieuw vermogen voor deze ventures beschikbaar.
		De komende jaren mag worden verwacht dat er een intensieve strijd wordt gevoerd om de macht in de energiesector. De macht, die in de vorige eeuw in handen was van de olieproducenten, wordt verlegd naar bedrijven die dichter bij de energieverbruikende consument staat. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatiemarkt wijzen hier de weg. Het zijn de leveranciers van meet- en regelapparatuur, van installaties, netwerken en wellicht nog andere dienstverleners die het initiatief nemen. Zelfs een bedrijf als Google heeft zich op de energiemarkt gemeld en de introductie van de powermeter aangekondigd, waarmee consumenten via het beeldscherm van hun pc invloed kunnen uitoefenen op de gebruik van energie in hun woon- en werkomgeving.
	Onderwerpen categorie: Bedrijf
	Visie 1
	Visie 2
	19.	Oliemaatschappijen concentreren zich in feite vooral op de productie van fossiele brandstoffen.
	0
	2
	20.	Zonnecelproducenten en windenergiebedrijven in Europa hebben grote moeite om de concurrentie vanuit China het hoofd te bieden.
	-1
	0
	21.	Het zijn vooral de installatiebedrijven die de markt van energiebesparing zien (SUEZ et cetera).
	-3
	0
	22.	De energieproducerende onderneming en consument worden steeds machtiger.
	3
	1
	23.	Energiemaatschappijen hebben te veel belang bij fossiele energie om een leidende rol te spelen in de exploitatie van lokale energienetwerken.
	1
	1
	24.	Nederland onderschat de betekenis van de energiesector voor de creatie van grote aantallen green jobs.
	0
	-1
	Tabel 6.4.: Overzicht van de onderwerpen met betrekking tot de categorie Bedrijf en hun betekenis voor de visies die zijn vastgesteld.
	De deelnemers voegden er zelf de volgende onderwerpen aan toe.
	Additionele onderwerpen
	Visie 1
	Visie 2
	25.	Consumenten gaan zelf energie produceren.
	2
	0
	26.	Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van de energieschaarste.
	1
	3
	27.	Energie besparen is een strategische doelstelling.
	3
	-1
	28.	De technologische ontwikkeling van opslag van energie in batterijen moet worden gestimuleerd.
	0
	0
	29.	Fundamenteel onderzoek naar de toepassing van helium 3 van de maan voor de energieopwekking op aarde is wenselijk.
	-3
	-2
	30.	Er ontstaan steeds meer energie-communities.
	3
	2
	31.	Nieuwe kernfusie (ITER) is interessant.
	-1
	1
	Tabel 6.5.: Overzicht van de additionele onderwerpen en hun betekenis voor de visies die zijn vastgesteld.
	Opvallend is dat er geen correlatie tussen de visies blijkt te zijn. Beide visie lijken dan ook niet verenigbaar.
	Visie
	1
	2
	1
	1.0000
	-0.0587
	2
	-0.0587
	1.0000
	Tabel 6.6. De correlatie tussen de beide visies
	We geven hieronder een toelichting op beide visies.
	In onderstaande tabel zijn de onderwerpen gerangschikt naar de mate waarin zij betekenis hebben voor de betreffende visie. In dit geval blijkt dat de deelnemers veel waarde hechten aan de mogelijkheden die zich aandienen op het gebied van duurzame energie. Lokale opwekking en de aanleg van smart grids zijn als zeer relevant aangemerkt, waarbij ook veel betekenis wordt gehecht aan de snelheid waarmee deze ontwikkelingen zich voltrekken (Wet van Moore). De aandacht voor duurzame energieproductie wordt versterkt door de ernst van de geopolitieke energieproblemen, en er wordt waarde gehecht aan het feit dat Nederland op dit terrein over de nodige kennis beschikt.
	Onderwerpen
	Visie 1
	22.	De energieproducerende onderneming en consument worden steeds machtiger.
	3
	27.	Energie besparen is een strategische doelstelling.
	3
	30.	Er ontstaan steeds meer energie-communities.
	3
	13.	De actualiteit van de Wet van Moore hangt als een schaduw boven de energiemarkt.
	2
	11.	(Regionale) overheden moeten zich sterk maken voor de aanleg van smart grids ten behoeve van energieproducerende bedrijven en consumenten.
	2
	25.	Consumenten gaan zelf energie produceren.
	2
	5.	Cradle-to-cradle op lokaal niveau is het beste uitgangspunt voor duurzaam energiebeleid.
	2
	26.	Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van de energieschaarste.
	1
	7. Nederland heeft veel theoretische kennis waar het gaat om duurzame energie.
	1
	Tabel 6.7. De karakteristieke onderwerpen van visie 1
	In deze visie zetten de deelnemers sterk in op kernenergie en op elektrificering van de mobiliteit. Er is veel aandacht voor de ernst van het probleem, waarbij de oplossing van het energievraagstuk niet in de eerste plaats van de oliemaatschappijen wordt verwacht. Daarnaast wordt geconstateerd dat in deze visie weinig aandacht is voor de technologische mogelijkheden die onder de naam cleantech vallen. Aandacht voor zonne-energie is vrijwel afwezig. Wel wordt betekenis aan de energieproducerende eindgebruiker toegekend.
	Onderwerpen
	Visie 2
	16.	Een tweede kerncentrale Borssele is voor Nederland aantrekkelijk.
	3
	3.	In een duurzame stad is elektrisch vervoer de enige optie.
	3
	26.	Er is sprake van onderschatting van de geopolitieke gevolgen van de energieschaarste.
	3
	30.	Er ontstaan steeds meer energie-communities.
	2
	19.	Oliemaatschappijen concentreren zich in feite vooral op de productie van fossiele brandstoffen.
	2
	2.	Het leefklimaat in woningen en kantoren is veel aangenamer met systemen van warmte- en koudeopslag en andere toepassing van duurzame energie.
	2
	1.	Mensen maken zich zorgen over de stijging van de zeespiegel en de verandering van het klimaat.
	2
	22.	De energieproducerende onderneming en consument worden steeds machtiger.
	1
	23.	Energiemaatschappijen hebben te veel belang bij fossiele energie om een leidende rol te spelen in de exploitatie van lokale energienetwerken.
	1
	Tabel 6.8. De karakteristieke onderwerpen van visie 2
	Minstens zo belangrijk is dat is vastgesteld dat bepaalde onderwerpen niet relevant zijn om bij uitwerking van een bepaalde visie te betrekken. Daarmee is er een efficiënt kader ontstaan waarbinnen de beleidsvorming kan worden voortgezet.
	Ook de correlatie tussen de visies en de deelnemers zijn onderzocht. De mate van correlatie wordt uitgedrukt in de factorscore van de deelnemer. De waarde van deze score ligt tussen de -1 en +1. Een hoge positieve score geeft aan dat de mening van de deelnemer in hoge mate overeenkomt met de betreffende visie. Een sterk negatieve correlatie indiceert dat een deelnemer het onderwerp belangrijk vindt, maar met betrekking tot de relevantie ervan een tegenovergestelde mening heeft.
	Deelnemer
	Visie 1
	Visie 2
	0.7160X
	-0.2315
	0.5774X
	-0.1494
	0.3295
	0.4622X
	0.4833X
	0.1840
	0.3505
	0.4011
	6.	
	0.1249
	0.6956X
	7.	
	0.5972X
	-0.3483
	0.6714X
	0.1232
	0.7371X
	0.0630
	0.7259X
	0.0578
	0.4194
	-0.4234X
	0.2144
	-0.7061X
	0.5428X
	0.2751
	Tabel 6.9. De karakteristieke deelnemers (X) van visie 1 en 2
	De significantie is in veel gevallen hoog. Waar het getal met een X is gemarkeerd, is sprake van een statistisch significante score.
	Bovenstaande tabel laat ook zien dat 8 van de 13 deelnemers nadrukkelijk kiezen voor visie 1. Daarnaast kiezen 4 deelnemers voor visie 2.
	Onderstaande tabel laat zien in welke mate individuele deelnemers het met elkaar eens zijn, danwel met elkaar van mening verschillen.
	Een hoog getal geeft aan dat beide deelnemers een navenant gelijke mening hebben. Een negatief getal impliceert dat de deelnemer een andere visie op de problematiek heeft dan degene die op de andere as van de matrix is vermeld.
	Deelnemer
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	100
	50
	100
	29
	1
	100
	35
	28
	15
	100
	7
	6
	0
	6
	100
	-11
	-12
	25
	11
	41
	100
	50
	22
	22
	3
	6
	-15
	100
	24
	49
	15
	25
	26
	23
	31
	100
	43
	40
	17
	23
	29
	3
	39
	39
	100
	32
	32
	24
	15
	27
	14
	32
	51
	68
	100
	33
	4
	-12
	19
	7
	6
	31
	25
	10
	26
	100
	19
	6
	-24
	-1
	0
	-24
	28
	6
	5
	16
	45
	100
	35
	9
	29
	51
	24
	9
	24
	23
	30
	22
	15
	-4
	100
	Tabel 6.10. Overzicht van de mate van eensgezindheid van de deelnemers
	Uit de statistische analyse mag worden geconcludeerd dat de deelnemers opteren voor visie 1 of visie 2. Beide visies zijn sterk afwijkend. De eerste is gericht op oplossingen vanuit het perspectief van de snelle duurzame energie-ontwikkeling, de tweede kiest voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele en zet in op elektriciteit om de energieproblemen op te lossen.
	Het spel kan worden vervolgd met het aan de orde stellen van de eerste visie. Belangrijke innovaties in duurzame energie worden besproken en kansen en risico’s die hiermee zijn verbonden worden in kaart gebracht. Op basis van de narratieve methode worden de verschillende aspecten van het onderwerp vastgelegd, waarna de deelnemers hun visie op de problematiek vastleggen in onderwerpen die zij op even zoveel kaarten noteren. Door middel van kwartetten zoeken de deelnemers wederom naar kaarten die overeenkomen met de kaarten die andere deelnemers hebben opgesteld. Op deze wijze ontstaat er inzicht in de factoren die bij de verdere planvorming in aanmerking moeten worden genomen. Zij die in de tweede visie zijn geïnteresseerd, doen hetzelfde voor dat onderwerp.
	Zoals een organisatie of bedrijf zijn fit met de toekomst kan vinden via de Futures Fit-methode, probeert de symbiotische mens in de bovenste regionen van de Piramide van Maslow via zelfontplooiing zijn individuele fit te ontdekken. Net zoals het een symbiotische organisatie niet zozeer gaat om het vaststellen van commerciële en financiële doelen, gaat het bij de symbiotische mens primair om het kiezen van de levensweg die uitdrukking geeft aan zijn wens tot zelfontplooiing. Maar dit ideaalbeeld van Maslow zien we in de praktijk maar zelden. Veel mensen zijn onzeker geworden door de vele veranderingen die zich aandienen. De spanning loopt op omdat zekerheden zijn weggevallen. Het is dan ook niet verrassend dat sommigen het einde der tijden zien naderen. Het apocalyptisch denken heeft zijn intrede gedaan. Een korte analyse ter afsluiting van het boek.
	De mens heeft de afgelopen 500 jaar al een enorme evolutie doorgemaakt, en die evolutie is de laatste decennia nog eens radicaal versneld. Met Nicolaas Copernicus (1473-1543) namen we afscheid van een wereld waarin de aarde en de mens het centrum van de wereld waren. Dat de aarde om de zon draait, was een schok voor de 16e-eeuwse mens, en veroorzaakte een ommekeer in het denken. We gingen beseffen dat we een integraal onderdeel van het universum uitmaken. Daarmee veranderde de wereld in onze beleving.
	De volgende grote revolutie in ons denken werd geformuleerd door René Descartes, de Franse filosoof (1596-1650) die wereldnaam maakte met zijn uitdrukking ‘Ik denk, dus ik ben’. Descartes deed een dringend beroep op de rede en niet op onze zintuigen, die ons zijns inziens immers kunnen bedriegen. Hij stelde dat de menselijke waarneming zo onbetrouwbaar is, dat aan de werkelijkheid zoals de mens die waarneemt altijd moet worden getwijfeld. En wat betwijfeld kan worden moet volgens Descartes worden afgewezen. Maar waaraan volgens hem niet getwijfeld kon worden, was het feit dát hij twijfelde. Descartes concludeerde dan ook: ‘Niemand kan mij eraan kan doen twijfelen dat ik besta als ik denk. Als ik twijfel, wik en weeg, kortom, als ik denk, kan ik niet aan mijn bestaan twijfelen.’ Deze basisgedachte wordt doorgaans uitgedrukt in de zin: ‘Ik denk, dus ik ben,’ of, in het Latijn: ‘Cogito, ergo sum.’ Descartes heeft met zijn denken een revolutie veroorzaakt. Wetenschap en techniek kregen de volle aandacht en de mens mocht erover heersen. Dit zogenaamde ‘Verlichtingsdenken’ ging gepaard met een groot vooruitgangsgeloof. Met de mens als heerser over de natuur werd de werkelijkheid om ons heen plotseling beheersbaar. Dit was een keerpunt in ons denken.
	In de huidige, symbiotische tijd lijkt de mens zijn regisserende rol ogenschijnlijk weer kwijt te zijn geraakt. De wereld is dermate complex geworden, dat het idee van een maakbare wereld voor velen als een zeepbel uit elkaar is gespat. Zij denken dat we als mensheid momenteel koersloos voortgestuwd worden door krachten die niemand kan beheersen. De gedachte aan apocalyptische taferelen doemt dan al snel op. Ik zal daar in deze paragraaf verder op ingaan.
	Maar niet iedereen trekt dergelijke negatieve conclusies uit het huidige, symbiotische tijdsbeeld. Zo behoort volgens Joël de Rosnay (1937- ) de toekomst aan menselijke samenlevingen die een symbiose met hun natuurlijke artefacten aangaan. Hij voorziet de integratie van het natuurlijke met het kunstmatige, van kunst en techniek en van culturen en beschavingen. Onze systemen, machines en organismen staan garant voor een hectische wereld, die mensen de mogelijkheid geeft om individueel hun steentje bij te dragen aan de toekomst van deze wereld. De door De Rosnay gesignaleerde dominantie van deze systemen roept herinneringen op aan Adam Smith, die in zijn tijd, waarin grote instituties niet of nauwelijks de economie beheersten, de lof bezong van de onzichtbare hand die de markt ordent. Zou de onzichtbare hand in de anarchie van de toekomst ook de kwaliteit van het leven op aarde kunnen verbeteren? De voortekenen wijzen in elk geval in die richting. Als onze instituties de Turing-test (zie paragraaf 4.1.) kunnen doorstaan, ontstaat er een virtuele leefruimte die dicht bij ons staat en die als het ware ‘van ons’ is. Het is een wereld met menselijke eigenschappen, op menselijk niveau. Het is ook een wereld die zichzelf organiseert, waarin je jezelf kunt zijn en waar je actief deel uitmaakt van het maatschappelijk systeem.
	De symbiotische mens is niet uit op een bepaald einddoel, zoals macht of geld, maar richt zich permanent op zijn zelfontplooiing. Het gaat hem om wat hij doet, niet om wat hij daar op termijn mee bereikt. Je bent als symbiotisch mens bovendien niet meer alleen maar een consument, een werknemer of een toeleverancier, niet alleen een schakel in een proces, maar eerst en vooral ‘jezelf’: een zichzelf realiserend individu, onbeïnvloedbaar door anderen, op het hoogste niveau van de Piramide van Maslow. Op deze plek zou een bordje met de beroemde uitspraak van Pablo Picasso passen: ‘Je ne cherche pas, je trouve.’ Oftewel: ‘Ik zoek niet, ik vind’. En ik zou daaraan toe willen voegen: ‘Ik zoek niet, ik vind mezelf’. Het gaat de symbiotische mens om de uitermate individuele weg die hij aflegt, niet om de uiteindelijke bestemming.
	De zoektocht naar zelfontplooiing, zoals die plaatsvindt aan de top van de Maslow-Piramide, is een levenshouding waarvan een magneetwerking uitgaat. Dit streven maakt van organisaties creatieve centra en geeft een impuls aan de netwerken van cultuur, wetenschap en beleving. Voor overheden zou hier het ultieme beleidsdoel moeten liggen, maar de praktijk is dat er vooral wordt gedacht in termen van vastgestelde targets: aantallen woningen, criminelen, schoolverlaters zonder diploma of op zondag geopende winkels.
	Filosoof Mark Bovens vat de huidige tijdgeest op zijn manier samen: ‘De moderne mens werd zelfontplooiing beloofd, maar wat resteert, nu hij van het juk van traditie, religie en folklore is ontdaan, is vervreemding, een verpletterend gevoel van innerlijke leegte en de bekrompen cultuur van het narcisme.’ En hij vervolgt: ‘In plaats van wereldburger is hij voor zijn gevoel citizen nowhere geworden, losgeslagen van zijn historische wortels, overal en nergens thuis. Hem werd vrijheid beloofd, maar zijn ketenen zijn slechts vervangen, niet verbroken. Hem werd gelijkheid beloofd, maar wat overblijft zijn procedurele waarborgen en een toegangskaartje voor de vrije markt. Hem werd broederschap beloofd, maar wat hij krijgt is hoogstens compensatie: een onpersoonlijke, gebureaucratiseerde hulpverlening voor de uitvallers. Solidariteit en gemeenschapszin hebben moeten plaatsmaken voor egoïsme, cynisme en moreel verval. De moderne mens is in een hem onbekende wereld terechtgekomen, waar andere wetten gelden.’ � Of, zoals de Spaanse socioloog Manuel Castells (1947- ) het formuleert: ’De belofte van het informatietijdperk is de ontketening van een ongeëvenaarde productiecapaciteit van ons denkvermogen. Ik denk, dus ik produceer’�
	De onwennigheid met het nieuwe en de frustratie, veroorzaakt door het verlies van het oude, maken de mens bang en onzeker. Sommige zoeken daarom zekerheid in de Apocalyps, het einde der tijden dat aanstaande zou zijn. Velen stellen zich tegenwoordig de vraag of de mensheid de 21ste eeuw zal overleven. In april 2000 publiceerde WIRED een beroemd geworden artikel van Bill Joy, onder de titel Why the future doesn’t need us. Joy is niet de eerste de beste. Hij is medeoprichter en CTO van Sun Microsystems en wijst op het ontstaan van resistentie voor antibiotica, waardoor veel gevaarlijke bacteriën vrij spel krijgen. Verder wijst Joy erop dat robots, GM-organismen en nanobots zichzelf hoogstwaarschijnlijk kunnen kopiëren, wat tot onbeheersbare situaties zal leiden. Het zijn zijns inziens in wezen massavernietigingswapens. Destructieve toepassingen zijn gemakkelijker te realiseren dan constructieve, en daarmee is het voor het eerst in de geschiedenis dat een biologische soort door eigen toedoen risico loopt op zelfdestructie. Joy spreekt in dit verband van knowledge enabled mass destruction. Ian Pearson sluit zich hierbij aan en acht de collectieve, autonome kracht van de computerchip zodanig groot dat het menselijk leven rond 2085 tot stilstand komt. In 2003 was het meest gelezen boek in de wereld van de futurologie de studie van Martin Rees, getiteld Our final century. Hij concludeert erin dat de kans dat onze beschaving het einde van de huidige eeuw haalt, niet groter is dan 50 procent. Kortom, de technologie van de 21e eeuw kan, al dan niet per ongeluk, het leven ernstig bedreigen en er een vroegtijdig einde aan maken. De grote belangstelling voor deze publicatie wijst op een breed ervaren angst voor de toekomst.
	En het is niet moeilijk om je het einde der tijden voor te stellen en je bijvoorbeeld mee te laten slepen in de 2012-hype.
	Het leven van de Maya's draaide rond hun opvatting van de tijd. Tijd vormde een zodanige belangrijke factor dat Mayakinderen zelfs de naam kregen van de dag waarop ze geboren werden. Het verloop van de tijd gaven zij aan in parallel lopende cycli. Eén van deze cycli maakt deel uit van wat bekend staat als de ‘lange telling’. De laatste lange telling begon op 13 augustus van het jaar 3114 voor Christus en zal op 21 december 2012 eindigen. In de mythologie van de Maya vertegenwoordigt iedere Lange Telling een tijdperk waarin de goden proberen om pionnen en dienende schepsels te creëren. In het Eerste Tijdperk werd de Aarde gemaakt, met daarop begroeiing en levende wezens. Helaas waren de vogels en dieren niet in staat om eer aan de goden te bewijzen en dus werden ze vernietigd. In het Tweede en Derde Tijdperk schiepen de Goden uit modder en hout de mens, maar zij slaagden ook niet in het tevreden stellen van de goden, en ook zij werden vernietigd. We bevinden ons momenteel in het Vierde en tevens Laatste Tijdperk, het tijdperk van de volledig functionele, moderne mens. Als dat zo is, wat staat ons dan te wachten op 21 december 2012?
	Een andere bron die verwijst naar 2012 is I Ching, het oude Chinese Boek der Veranderingen, dat ook wel ‘het orakelboek’ wordt genoemd.� De I Ching komt voort uit de Chinese filosofie die stelt dat in het universum twee tegengestelde energieën werkzaam zijn, een vrouwelijke Yin-energie en een mannelijke Yang-energie. Volgens de Chinese wijsheid zijn alle manifestaties in onze fysieke wereld het resultaat van deze Yin- en Yang-energieën. Het universum dat uit eenheid is ontstaan, evalueert als gevolg van een steeds verder gaande differentiatie van Yin- en Yang-energie. Deze gepolariseerde energieën scheppen een wereld vol dualiteit, maar blijven eeuwig streven naar de eenheid waaruit ze ontstaan zijn. Vandaar dat een teveel aan Yin-energie uiteindelijk gecompenseerd wordt door Yang-energie en omgekeerd. In de I Ching vinden we deze wisselwerking tussen Yin- en Yang-energieën symbolisch terug in de vorm van 64 hexagrammen. De hexagrammen stellen de verschillende energiebalansen voor tussen Yin en Yang. In een trancevisioen zag Terrence McKenna, auteur van The Invisible Landscape (1975), hoe de I Ching mathematisch ontleed kon worden. Door dit visioen ontdekte hij dat er een wiskundige fractale functie ten grondslag ligt aan de 64 hexagrammen van de I Ching. Deze fractal beschrijft de overgangen van het ene hexagram in het andere. De I Ching zou de veranderingen in de menselijke evolutie weergeven als ware het een eb- en vloedbeweging van Yin- en Yang-energieën. McKenna noemde deze golfbeweging ‘de tijdsgolf van veranderingen’, in het Engels de Timewave. �
	De gebroeders McKenna kwamen op 2012 als einddatum van de tijdsgolf door middel van het gebruik van fractals. Er werd een basisperiode van 67 jaar ontdekt die 4 tijdsgolven bepaalde:
		2012 - 67 jaar = 1945, een jaar van grote veranderingen.
		2012 - 4300 jaar (67 x 64) = 2300 voor Christus, het begin van de historische tijd.
		2012 - 275.000 jaar (4300 x 64) = de opkomst van de Homo Sapiens.
		2012 - 1,3 miljard jaar = het begin van leven op de Aarde.
	Ook anderen zijn in de greep van het jaar 2012. New Scientist maakte in oktober 2006 melding van een studie waarin wordt gewaarschuwd voor zeer krachtige zonne-activiteit in 2011 en 2012, als gevolg waarvan navigatie-, elektriciteits- en communicatiesystemen kunnen worden uitgeschakeld.� De extreme zonneactiviteit in 2012 ontstaat doordat er cyclische veranderingen in het magnetisch veld van de zon optreden. Deze cycli vinden om de 11 jaar plaats. De zonnevlammen, enorme explosies in de atmosfeer van de zon, verstoren de radiofrequenties rond de 1,2GHz en 1,6GHz, hetzelfde frequentiebereik als het Global Positioning Systems (GPS) gebruiken. De kwetsbaarheid van GPS was nog niet eerder opgevallen, omdat de uitvinding en de opkomst hiervan in een wat zonne-activiteit betreft relatief rustige periode plaatsvond.
	Anderen wijzen er op dat na 2012 een ongewoon groot gat in het aardmagnetisch veld zal ontstaan. De term ‘Geomagnetische Apocalyps’ wordt hierbij vaak gebezigd, evenals een schatting van de financiële gevolgen van zo’n gebeurtenis: alleen al voor de Verenigde Staten zou die 1 tot 2 biljard dollar bedragen.�
	De Belgische filosoof Leo de Haes noemt de Apocalyps de kernmetafoor van het christendom, en dus van onze westerse cultuur.� Verval en ondergang, en de vrees daarvoor, horen volgens hem bij de Europese cultuur als de kip bij het ei. De gedachte aan mogelijk verval beheerst eigenlijk al vanaf de ondergang van het Romeinse Rijk het onderbewustzijn van het Westen.
	Het ondergangsdenken duikt ook op bij invloedrijke filosofen. De ondergangsgedachte leeft bovendien voort in de literatuur (van de Bijbel tot Aldous Huxley, en van de Edda tot George Orwell), in films, als bijgeloof, als mythe, als charlatanisme, als maatschappelijke nachtmerrie en in economische of ecologische voorspellingen. Maar er zit volgens Leo de Haes ook een positieve kant aan het ondergangsgeloof: de idee van de Apocalyps is tegelijk het geloof in een mooiere en betere wereld, van een universele, onbetwistbare norm of, om het in geloofstermen te zeggen, van het geloof in het Paradijs. Zoals gelovigen geen hemel zonder hel kunnen bevatten, zo is de verrijzenis van het lichaam pas mogelijk na de verwoestende komst van de apocalyptische ruiters. Geen genot zonder vernietiging dus.
	De idee van verloedering en verval heeft zich ook vastgehecht aan het diep gefrustreerde vooruitgangsgeloof, zoals dat opkwam in de tijd van de Verlichting. Het vooruitgangsgeloof was zo krachtig dat het emancipatiebewegingen op gang bracht die tot op de dag van vandaag voortleven: het socialisme, het liberalisme, het communisme, de vrouwenbeweging enzovoort. Al deze bewegingen hebben de mondigheid en de autonomie van het individu vergroot, maar hebben tegelijkertijd de maatschappelijke invloed van de intellectuele elite teruggedrongen. De teleurstelling bij deze elite komt tot uitdrukking in de opvatting dat de reactie van de geëmancipeerde individuen niet is geïnspireerd door de geest van de Verlichtingsdenkers, maar door hedonisme en platte consumptiedrang. Leo de Haes wijst erop dat wie beweert dat we leven in een tijd van normvervaging, uitgaat van een statisch maatschappijbeeld. Normen vervagen niet, ze veranderen voortdurend, omdat de maatschappij verandert, al was het maar door de opkomst van nieuwe technologieën. Om het kernachtig te zeggen: je kunt geen snelweg door het regenwoud trekken of landingsbanen in de jungle aanleggen, en tegelijkertijd verwachten dat de daar levende indianen met pijl en boog blijven schieten – de denkfout die sommige politici maken. Ze willen wel een internationaal concurrerende en dus hoogtechnologische economie, ze doen zelfs alles om die de vrije ruimte te geven, maar tegelijk willen ze niet de culturele vernieuwing of verandering die er het gevolg van is. Culturele vernieuwing wordt door hen immers beschouwd als verloedering, als verval. Leo de Haes is dan ook van mening dat er geen onveranderlijke, universele waarden nodig zijn, geen goden of religie, om een democratisch-liberale samenleving bij elkaar te houden. De Apocalyps, het doemdenken, is niet meer dan een achterhoedegevecht.

