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De slimme 
sustainable 
stad? Je gaat 
het pas zien 
als je ’t door 
hebt. 

TwEE vAN TOffLErS MEEST bEkENdE qUOTES

‘ De ongeletterden van de 21
e
 eeuw 

zijn niet degenen die niet kunnen 
lezen en schrijven, maar de mensen 
die niet kunnen leren, afleren en 
opnieuw leren’. 

‘ In omgaan met de toekomst, is het 
veel belangrijker om verbeelding te 
hebben dan gelijk’. 

In mijn 
geboortejaar 
1970 schreef 
futurist Alvin 
Toffler het boek 
Future Shock. 
Helaas is Toffler 
op 87-jarige 
leeftijd overleden, 
maar zijn 
gedachtegoed, is 
zelfs vandaag, nog 
steeds relevant. 
Toffler leerde me 
een paar wijze 
lessen, die mijn 
mindset voorgoed 
veranderd 
hebben. 

- 17 -#18/2019 VG SPECIAL COLUMN 2

Igor Beuker
Professioneel spreker,

columnist, serie-ondernemer 

& trendwatcher 

En dat is lastig voor 98% van de mensen. Zelfs voor topbestuurders 
en ondernemers. Want “iedereen wil innoveren, maar niemand wil 
veranderen”. Dus we houden krampachtig vast aan oude modellen 
en nostalgie. En roepen maar al te vaak “Ja, maar jij snapt het niet. 
Zo doen we het hier al 40 jaar”. 

Met technologie in de juiste handen kunnen we de wereld 
100x beter maken. En dat wordt hoog tijd ook, want we hebben 
de planeet in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen en we 
hebben er eerlijk gezegd een klerebende van gemaakt met z’n allen. 
Is dat echt de legacy die we achter willen laten? 

TECh TO dO gOOd Noem me een zwever of een dromer. Maar 
mijn True North is op podia klimmen of mensen toespreken via 
de media. Ik wil mensen inspireren dat technologie in de juiste 
handen de wereld een veel betere plek kan maken. En sorry 
meneer Zuckerberg, uw ethiek, moraal, intenties en leiderschap 
zijn overduidelijk niet zuiver. Met technologie kunnen we ziektes 
genezen en het klimaat nog redden. Onderwijs versnellen en kennis 
uitwisselen. Gelijke kansen geven aan iedereen op aarde. Armoede 
en obesitas terugdringen. 

Social media niet gebruiken om onze Insta billen te showen voor 
likes, Justin Bieber ‘trenden’ of volwassenen die zichzelf dogfilteren. 
Social media geven ons de kans om sociaal maatschappelijke 
discussies te starten. Als we 700 miljoen EURO kunnen ophalen 
voor de Notre Dame, kunnen we toch ook de mensen onder de 
armoedegrens helpen? 

SMArT SUSTAINAbLE STEdEN Met technologie kunnen we 
ook voor 2050 onze steden transformeren naar groene, schone, CO2 
positieve steden. Steden die niet alleen slim, maar ook duurzaam 
zijn en eigen, schone energie opwekken. Steden waar je lekker in 
kunt wonen, werken en leven. Kijk naar Kopenhagen of Singapore. 

Het is haalbaar. Als we verbeelding hebben en 
inlevingsvermogen. Technologie kan alles. We moeten onze mindset 
alleen nog even tweaken. ‘Zo was het nooit, maar zo had het allang 
kunnen zijn. We gaan het gewoon doen”. Dat is kwestie van willen. 
Van willen samenwerken. Als collaboratieve ecosystemen, niet 
egosystemen.’ 

Aangezien regeren vooruitzien is, is er een mooie taak weggelegd 
voor politici en bestuurders, die niet populistisch gaan voor zieltjes 
en stemmen de komende 4 jaar, maar voor een visie en beleid 2050. 
Een beleid met visie, dat economisch slim is. En humaan graag. 

wALT dISNEy vAN INNOvATIE  Ik voel me ook wel eens Walt 
Disney van innovatie. En ik weet als geen ander dat de scheidslijn 
tussen knettergek en visie flinterdun is. En wordt bepaald door de 
mindset, het inlevingsvermogen of de ‘snapspier’ van de ontvanger. 

Als spreker en publicist die bekend staat om zijn vooruitziende 
blik op trends en technologieën die van invloed zijn op het 
bedrijfsleven, de economie en de samenleving. Ik laat de nabije of 
verre toekomst zien aan bedrijven, instanties, steden en overheden. 
Daarnaast ben ik onbetaald adviseur Industry4.0 bij het World 
Economic Forum en de EU. 

Dus ja, changemakers, zieners, futuristen en trendwatchers zijn 
soms ook rare figuren. Maar we leven in een snel transformerende 
wereld, die globaliseert en steeds meer connected is. Experts noemen 
het ook wel het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie. Daar 
zitten we nu middenin. Exponentiële technologie (8, 16, 32, 64, 128) 
en onze lineaire minds. Voelt u het al piepen en kraken? 

Even wat kader en context, want je gaat het pas zien als je het 
door hebt? Tel Industriële Revolutie 1, 2 en 3 bij elkaar op. Voeg 
daar de revolutionaire internettechnologie bij op en je hebt de 
warming-up van Industry4.0. Nu is het begonnen. Deze raast over 
ons heen op een tempo en met een kracht die ongekend is voor onze 
wereld. Tot 2050 zet deze alle industrieën volledig op z’n kop. Eerst 
was het de muziekindustrie, toen media, nu Retail, straks de auto-
industrie, dank banking en finance en tussen 2030 en 2050 krijgen 
we slimme groene, CO2 positieve steden. 

Heel logisch, we gaan in 100 jaar van paard en wagen naar vieze 
auto’s naar elektrische en straks elektrische zelfrijdende auto’s. 
Uiteraard kan technologie alles al, het is wetgeving die disruptie 
kan versnellen of vertragen: Verbod verkoop vieze auto’s versnelt 
elektrisch rijden, maar autonomous driving kan ook door de wet nog 
20 jaar langer duren. 

Natuurlijk speelt media en propaganda ook een rol bij 
ontwikkelingen. U kunt zich voorstellen dat Shell en CSM graag 
olie en suiker willen behouden. En dat Wall Street en banken niet 
zitten te wachten op Blockchain. Maar los van lobby en belangen, 
je hoeft geen futurist te zijn om te snappen dat bijvoorbeeld onze 
economische, educatieve en financiële systemen outdated zijn. Een 
Windows of iOs 3.0. Het zijn systemen die werden ontwikkeld voor 
de 20e eeuw. Niet voor deze 21e eeuw. Of gaat u ook terug van 
elektrische auto naar paard en wagen? 

dIgITALE TrANSfOrMATIE Experts noemen dit tijdperk ook 
wel Digitaal Darwinisme. Een tijd waarin bedrijven, overheden en 
instanties de snelheid van innovatie niet meer kunnen bijbenen. 
Het is aanpassen of uitsterven. Anders kijken, meer zien. Daarvoor 
ontwikkelde ik een theorie en een framework dat visie en richting 
geeft. Dat geeft rust, overzicht en helpt bij het maken van 
strategische keuzes. Je kunt de trends laten liggen met de kans dat je 
omvalt, of de trends tijdig verzilveren en exponentieel groeien. 
Je kunt in ontkenning blijven hangen. Je kunt de visionairs 
belachelijk blijven maken. Lekker blijven retailen alsof het 1999 
is. Maar u leest het nieuws ook. 40% van alle bedrijven die niet 
tijdig innoveert, gaan op de fles. Dat geldt voor Fortune500’s, 
AEX-bedrijven en het MKB. Dit keer is het geen evolutie maar een 
‘revolutietheorie’. 


