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futuroloog en econoom

de toekomst
is al begonnen 2027

de komende 10 jaar

1997         2027

2x zo ver

1999
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verbazingwekkend

hier en nu bijziendheid

iedere twee jaar worden computer- opslag- en 

transportcapaciteit de helft goedkoper

de eerste wet van de informatiesamenleving

de tweede wet van de informatiesamenleving

de menselijke geest is niet in staat

exponentiële ontwikkelingen te bevatten wij overschatten korte termijn maar 

onderschatten lange termijn ontwikkelingen

de derde wet van de 

informatiesamenleving
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2027
de komende 10 jaar?

robot auto

bots

• privé lijfarts

• privé leraar

• privé advocaat

• financieel adviseur

• virtuele kloon

bots

big data
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predictive policing IoT

sensoren

2007   € 30.000

2017    < 50 c
electronic dust

© www.vanderwel.net

big data maakt al die gegevens 

hanteerbaar

kunstmatige intelligentie maakt 

alles voorspelbaar

sensoren maken alles 

registreerbaar en meetbaar
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Smart everything

2015

totale wereldproductie 

energie

totale wereldproductie 

zonnestroom

2031  409,6 %
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Tesla power wall Tesla power wall

onbeperkt energie?

onbeperkt recyclen

onbeperkte voedsel productie
Onbeperkt energie?

3D-printen
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de vierde wet van de informatiesamenleving

we moeten leren meer te 

geloven in het onmogelijke
wat betekent dit voor 

U ?

we moeten leren meer te 

geloven in het onmogelijke

2 trends

meer

materiële welvaart

1>

instituties

• 2 >

meer falende
meer samenwerking en zelforganisatie
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de amechtig hijgende instituties

de vijfde wet van de 

informatiesamenleving
te duur

te traag
“leveren niet”

geen enkele sector is immuun
• muziek

• film

• radio en tv

• drukkerijen

• advertenties

• uitgevers

• kranten

• boeken

• videotheken

• tijdschriften

• retail

• agro 

• bouw

• bankwezen

• verzekeringen

• energie

• gezondheidszorg

• onderwijs 

• overheid

futurist -timeline

2020 2025  2030 2035 2040    2045

• Singulariteit

• Veranderingen steeds sneller

• Veranderingen zijn kansen

2045
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“Het is niet de sterkste soort die overleeft,      

noch de intelligentste,                                   

maar de soort                                                   

die zich beste aanpast aan veranderingen”    

Charles Darwin

FutureVision
better foresight for a better future

Peter van der Wel
futuroloog

06 286 406 39

peter@vanderwel.net
www.vanderwel.net

@  peter_vanderwel


