
Het voorspellen van de toekomst begint niet met een glazen bol, 
maar met het oppikken van trends. Vier trendwatchers aan het 
woord over wat ons te wachten staat.

TECHWATCHERS
Een blik in de toekomst

‘ De gehandicapten van 
de toekomst zijn mensen 
die geen verbeteringen 
aan hun natuurlijke 
lichaam hebben.’

“Technologie is het gevolg van de 
evolutie van de mens. Door te leren 
van onze biologische leefomgeving 
kunnen we technologie een stap verder 
brengen. De mens is sinds zijn bestaan 
op zoek naar verbeteringen in zijn 
omgeving en zijn eigen functioneren. 
Dus ook binnen het functioneren van het 
menselijk lichaam. Technologie bereikt 
nu een fase waarin we de biologische 
grenzen van het menselijk lichaam 
met behulp van technologie kunnen 
oprekken. De term hiervoor bestaat 
al: de augmented mens. Denk aan 
extra zintuigen (sensoren in lichaam), 
zien in het donker (bionische lenzen), 
oneindige spierkracht (exoskeleton), 
super gehoor en oneindig geheugen 
(smartphones). Aan welke termijn we 
moeten denken? 20 tot 40 jaar. Maar 
de termijn is minder belangrijk. Het 
gaat erom dat we als samenleving 
nu al de discussie en het bewustzijn 
moeten hebben rondom de vergaande 
impact van technologie. Technologie is 
tegenwoordig teveel een doel op zich 
geworden en dat lijkt mij geen goed 
uitgangspunt. Het is belangrijk dat we 
meer kijken naar de ethische aspecten 
van een door technologie gedomineerde 
samenleving.”

TONY BOSMA
AUGMENTED MENS
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‘In de toekomst 
zullen robots 
bijdragen aan je 
werkgeluk.’

“Een robot is kunstmatige 
intelligentie in een verpakking. 
Sommige mensen denken dan 
misschien aan iets met armen 
en benen, maar een robot is er 
in allerlei gedaantes. Denk aan 
3D-printers, drones en zelfrijdende 
auto’s, maar óók je smartphone. 
Robots worden heel snel veel 
slimmer. In de toekomst zullen 
ze op de werkvloer een steeds 
grotere rol spelen. Ze nemen 
routinematige en administratieve 
taken over. Een enorm aantal 
banen verdwijnt daardoor, zowel 
hoogopgeleid als lager opgeleid. 
Dat zijn ‘verdwijnbanen’. Maar er 
komen ook nieuwe beroepen bij, 
de ‘banen van de toekomst’. Dat 
kun je als bedreiging zien, maar 
een betere insteek is om de robot 
als een superhulp te zien. Hij kan je 
een hoop werk uit handen nemen 
zodat je zelf aan de dingen toekomt 
die een robot niet kan: creativiteit 
en ondernemerschap. Je geeft dan 
een andere invulling aan je werk. 
De arbeidsproductiviteit zal stijgen, 
productiekosten gaan omlaag, en 
als consument/werknemer word 
je steeds krachtiger. Geleidelijk zal 
er een gemengde robot-mens-
economie ontstaan.”

MARCEL BULLINGA
ROBOTS
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‘ In de toekomst worden 
we steeds meer een 
netwerksamenleving.’

“Nederlanders zijn één van de meest 
online bevolkingen van heel Europa. 
We haken snel in op trends en we 
vinden het leuk om nieuwe dingen 
uit te proberen. Een nieuwe app of 
sociaal netwerk? We melden ons 
meteen aan. Informatie is direct voor 
iedereen beschikbaar en je hebt de 
hele wereld binnen handbereik. De 
kunst is om een goede manier te 
vinden om die groeiende stroom van 
informatie te verwerken. Als bestuurslid 
Campagne & Communicatie van 
D66 ben ik hier actief mee bezig. We 
zullen verschillende groepen zien 
ontstaan in de samenleving. Dat zijn 
digitale enthousiastelingen die overal 
meteen bovenop springen, digitaal 
bewusten, die wel meedoen maar wat 
voorzichter zijn, de digitale volgers 
en tot slot de digitale afwijzers. Die 
laatste groep haakt af, bijvoorbeeld 
omdat ze niet goed kunnen lezen of 
schrijven of op een andere manier niet 
mee kunnen komen. Het collectieve 
privacy-bewustzijn groeit: als je je 
persoonlijke data afgeeft, wil je wel 
weten wat ermee gebeurt. Want wat 
doen Facebook, Whatsapp of Snapchat 
met je gegevens? Het zou een goed idee 
zijn om digitale vaardigheden al op de 
basisschool aan te leren aan de jongste 
generatie.”

KLAUS VAN DEN BERG
INFORMATIESTROMEN
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‘We kunnen 
meer mens zijn 

in de toekomst!’

“Sinds een paar jaar kunnen we 
computers ontwikkelen die net zo 
werken als de neurale netwerken 
in ons brein. Hierdoor kunnen 
computers zelfstandig leren. 
Machine learning-technologie, 
zoals dit heet, wordt straks zo 
goed en goedkoop dat het overal 
in wordt geïntegreerd: robots, 
drones, huishoudelijke apparatuur, 
speelgoed, auto’s, smartphones, 
tv’s en wearables. Binnen enkele 
jaren krijgen we apps op onze 
smartphone die binnen enkele 
seconden een nauwkeurigere 
medische diagnose kunnen stellen 
dan een team van hoog opgeleide 
artsen. Daarnaast zullen veel van 
de dienstverlenende banen op 
zeer korte termijn door slimme AI/
machine learning-technologie en 
robots geautomatiseerd kunnen 
worden. Steeds meer ‘saaie’ banen 
worden geautomatiseerd en wij 
als mens kunnen ons steeds meer 
focussen op zaken waar onze 
passie ligt. Ook de aard van de 
relatie ‘mens - machine’ verandert. 
We zullen steeds menselijker en 
natuurlijker kunnen communiceren 
met digitale technologie. Mensen 
hoeven zich steeds minder aan te 
passen aan technologie, omdat 
technologie zich aanpast aan de 
mens. Straks hoeven we computers 
niet meer te programmeren, we 
vertellen ze gewoon in normale 
taal wat ze moeten doen. We 
kunnen dus meer mens zijn in de 
toekomst!”

CHRISTIAN KROMME
MENS-MACHINE
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