2009 en verder ...........
Sinds 2005 geef ik de lezer ieder jaar een blik in de toekomst. Al deze brieven zijn op mijn
website na te lezen en geven samen een goed beeld van een proces in wording.
Ook voor 2009 en verder kan je terecht op www.trendsverklaard.nl .
Vorig jaar kreeg ik te horen dat mijn toekomstvisie nogal pessimistisch was. Maar 2008
bewijst dat het nog erger kan.
een stukje uit ‘Visie op 2008 en verder ....” (dec. 2007)
Er komen woelige tijden, maar dat wisten we al.
We willen niemand bang maken, maar een verstandig persoon zorgt de komende jaren
voor een stabiele basis. De tijd breekt aan om direct verhandelbaar kapitaal als reserve
achter de hand te houden.
In 2008 brak de ‘hel’ los, twee jaar vroeger dan verwacht. Gedurende 2009 gaat de storm
zeker niet liggen. Doe uw veiligheidsgordels maar om, want wereldwijd zullen de kaarten
verder worden geschud. Wat er ook gebeurt: de definitieve uitslag komt noch in 2009 noch in
2010.
Zelf word ik voor het eerst in jaren weer enthousiast, want de toekomst op langere termijn
neemt een positieve wending. Nieuwe krachten zijn ontkiemd en ze groeien in hoog tempo.
Het is een kwestie van tijd en geduld vóór de oude waarden worden verpletterd. De komende
jaren zullen de contouren van de 21ste eeuw langzaam zichtbaar worden. Na 2020 zullen we
terugkijken op de 20ste eeuw als een ‘primitief’ tijdperk, waarvan we ons niet kunnen
voorstellen hoe men toen zo kon leven!
Het is tijd voor actie. Wie wil meebouwen, kan maar beter zijn mouwen opstropen!
Voor bedrijven en ondernemers: Met extra acties en aanbiedingen (in de hoop meer te
verkopen van hetzelfde) zult u deze orkaan niet doorstaan! Kijk uit naar nieuwe kansen en
werk aan de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten. Veel oude markten zullen sneller
verdampen dan u denkt.
De vraag voor 2009: Hoe snel kunnen we de veranderingen verwerken?
Fons Maenhoudt
Trenddeskundige en onafhankelijk lange termijn denker.
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Visie op 2009 en verder .........
Sinds 2005 geef ik de lezer ieder jaar een blik in de toekomst. Deze geeft een beeld
van een toekomst in wording, een toekomst die zal ingrijpen in alle aspecten van ons leven en
die in zijn totaliteit volledig zal verschillen van het leven in de 20ste eeuw.
De overgang naar de “21ste eeuw” is in 2008 definitief op gang gekomen. De knallen
waren groots en het schokeffect des te heviger. Ook in geheel 2009 gaat het verder knallen.
Wees dus alert en blijf reserves koesteren.
De strijd om de toekomst kan nu beginnen. Het volgende decennium wordt een
tijdperk van algehele rangschikking. Veranderen betekent echter ook dat er kansen komen.
We treden een tijdperk binnen dat zowel maatschappelijk als economisch diepe
groeven gaat trekken. Bestaande denkkaders uit de 20ste eeuw zijn niet langer toereikend en
ook het herijken van oude waarden uit het verleden (bijvoorbeeld socialistische) zal hier niets
aan veranderen. We moeten vooruit, want een nieuw tijdperk staat te trappelen om zijn intrede
te doen.
De strijd om de toekomst is echter nog niet gestreden en de uitkomst nog onbekend.
De volgende jaren zullen we met zijn allen vooral veel puin moeten ruimen. Als we dit niet
doen, gaan we een lange periode van kommer en kwel tegemoet.
Onze planeet met zijn bodemschatten, lucht, water en zijn grote verscheidenheid aan
planten, dieren en mensen: dat alles is onze familie. We kunnen niet zonder elkaar! Laten we
dan ook eindelijk eens gaan zorgen voor elkaar.
We hebben alles in huis om dit waar te maken, het ontbreekt ons aan niets. Het enige
wat we moeten doen is “willen” en overgaan tot actie: de tijd dringt. De technologische
motor is niet meer te stoppen, net zo min als de globalisering van de marktwerking. Zij
dwingen ons om veel sociale omgangsvormen te herdefiniëren.
De keuzes die we de komende 10 jaar maken, bepalen onze toekomst voor de
volgende eeuw. “Yes we can”, maar alleen als we doortastend genoeg te werk gaan. Of we
dat in het westen durven? De signalen zijn heel zwak, maar laten we hopen van wel. Er rest
ons immers geen tijd meer om te twijfelen. “Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden,” is een oud
gezegde. En pijn zullen we lijden, want we klampen ons nog veel te veel vast aan onze
verworven ‘rechten’ uit het verleden. Hoe langer dat duurt, hoe harder de gevolgen zijn die
ons zullen treffen.
De uitslag van de verkiezingen in de VS geeft velen weer hoop. Hoop die we hard
kunnen gebruiken om ons te blijven focussen op die dingen die er echt toe doen. Aan grote
ontgoochelingen zal het echter niet ontbreken, want heel veel verwachtingen zullen anders
uitpakken.
De vraag voor 2009: Zijn de VS (het symbool van de 20ste eeuw) in staat om andere
landen, volkeren en culturen met respect en op basis van gelijkwaardigheid te behandelen? Of
blijven ze zich superieur, hebzuchtig en opdringerig gedragen? Zullen ze leren van de recente
geschiedenis of vallen ze terug in het oude patroon? Het antwoord is bekend, alleen de
intensiteit is bepalend voor de snelheid waarmee we het nieuwe tijdperk kunnen betreden.
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