Er valt nog een hele weg te gaan

2019 en verder...
De Toekomst is NU
De whizzkid van de toekomst gaat
niet meer werken voor Google of
internet start-ups, maar sleutelt
liever mee aan één van de vele
nieuwe biolabs van de toekomst.
De nieuwste whizzkid wordt een
hightech bio-whizzkid en de
nieuwe hacker wordt een
biohacker.

Prettige
feestdagen

Inspiratie voor 2019
Back to the basic, mensen willen
weer bewuster in het leven staan.

Aandachtspunten voor 2019
⁃

⁃

Laat je niet verrassen door een harde of zachte Brexit,
beschouw het als een stoorzender die voor sommigen erg
vervelend kan uitpakken.
Zorg dat uw ﬁnanciële acEes snel inﬂaEe bestendig worden,
het inﬂaEespook is terug van weggeweest.

Zin in meer?
Lees de visies van vorige jaren op: toekomstvisies.trendsverklaard.nl
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De Ejd is aangebroken om te evalueren, we hebben de signaal fase van
de digitale revoluEe bereikt. Snackable content was in het begin nog leuk,
maar het nep nieuws dat ons nu overspoelt heeI ons wakker geschut uit
onze roes. Grote techbedrijven uit Silicon Valley verliezen één voor één
ons vertrouwen en dat gaat nog een Ejdje zo door, het maakt hun
toekomst onzeker.
We vertrouwen ze niet meer, en dat geldt ook voor de plaMormeconomie,
waar de schijn wordt gewekt dat alles maar dan ook alles steeds
goedkoper kan worden gemaakt. Schijn bedriegt, want achter de
schermen zien we toch geheel andere taferelen. PlaMorms zijn niks meer
dan intermediaires die toegang verlenen tot een markt. Ze voegen niks
toe en kunnen alleen maar groeien in het vacuum van onwetenheid,
uitbuiEng of weOeloosheid. Zelfs hun eigen regels van fatsoen, denk
daarbij aan de beroemde uitspraak van Google: ‘Don’t be evile’, gelden
alleen zolang ze de eigen groei sEmuleerd.
Het is 1jd om onze bakens te verze5en, de digitale revolu1e is duidelijk
zijn hoogtepunt voorbij. Geen getreur de Bio/Gen revolu1e hee> met
Crispr-Cas 9 technologie het omslagpunt bereikt. Deze nieuwe revolu1e
gaat de komende jaren onze stoutste dromen overtreﬀen.
Voorbeeld: Tot voor kort was geneeskunde voornamelijk gericht op het
herstellen van opgelopen schade. Dankzij de Bio/Gen revoluEe kunnen
we via geneEsch voorkennis sneller prevenEef ingrijpen, onze
eigenschappen opEmaliseren en zelfs het terugdraaien van onze
biologische klok behoort binnen een paar jaar tot de mogelijkheden.
En dan is de geneeskunde nog maar één van de vele mogelijke
toepassingen waar deze nieuwe Bio/Gen revoluEe de wereld op zijn kop
zal zeOen. Wat dacht je van veranderingen in de landbouw, voeding,
milieu, energie, etc.

