2017 en verder...

2017 en verder...
Vraag voor 2017
Wie wil er nu nog een
stress(ex)presso?

Slogan voor 2017

Prettige
feestdagen

Maak van toeval een kans.

Voor ondernemers
Mensen zijn nog steeds niet
digitaal bestuurbaar en big data
blij< voorlopig meer iets voor
‘machines’.

Eeuwen oude wetten en gewoontes (her)leven
Ondanks alle big data, innovaDes, revoluDes en verschuivingen, werkt
de aloude economische wet van de zeven magere en zeven veEe
jaren (koeien) nog steeds. We mogen dus de komende jaren een
opleving in de economie verwachten, die voorlopig nog even zal
doorzeEen. Verwacht echter niet te veel, de lokale verschillen kunnen
groot zijn en talrijke storingsfactoren kunnen de pret alsnog ernsDg
bederven.

Inspiratie voor 2017
Glimlach meer en schudt uw vrienden en relaDes weer een echte
hand. Ook deze oude wet is springlevend.

Van globalisering naar lokalisering
We zijn druk bezig met het afsluiten van een 8jdperk.
In 2016 ging zowat alles schudden en beven, banken, IS, vluchtelingen, Brexit,
Turkije, Trump, ... de veranderingen worden langzaam onontkoombaar.
DemocraDsche waarden wankelen, de poliDeke elite verliest haar macht en ook
het inzicht van de crowd leverde geen oplossing. De weg ligt nu open voor
nieuwe lokale machthebbers. In afwachDng van een nieuw machtsevenwicht
wordt intussen wereldwijd op hoog tempo defensiebudgeEen opgeschroefd.
Wie zijn geschiedenis kent weet wat dit betekend.

De nieuwe toekomst
Steeds meer mensen ontdekken dat het internet blikvernauwing sDmuleert en
de sociale media helemaal niet zo sociaal is als de markeDngmachine beweerd.
De macht van banken, whizzkids en high tech bedrijven uit Silicon Valley ze zijn
allen op hun retour.
De huidige innovaDe verschui< bijna ongemerkt van hightech Silicon Valley
naar een medische- en biologische revoluDe. De nieuwe whizzkid is een
hightech bio-whizzkid. Ongetwijfeld gaat dit de komende decennia leiden tot
grote innovaDeve verschuivingen bij bedrijven en in sectoren zoals de zorg. De
biologische revoluDe staat al een Djdje in de startblokken, het is a<ellen tot
deze revoluDe daadwerkelijk losbarst. Het trendproces laat zien dat we dit
binnen de Den jaar mogen verwachten.

Zin in meer visie?
Lees de visies van vorige jaren op: www.trendsverklaard.nl
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