Beste lezer,
Alsjeblieft. Ons hele boek Nooit af in pdf cadeau voor jou.
Want wij geloven dat je kennis moet delen. Help jij mee
door je enthousiasme weer te delen? Een recensie of
bericht op social media is fijn! Of misschien lees je liever
een paperback of wil je handige kleine boekjes
voor je hele team?

Deze zijn verkrijgbaar bij je favoriete (online) boekwinkel of
via easycratie.nl. Op easycratie.nl kun je ook meer
informatie vinden over hoe je ons kunt inhuren als spreker.
Voor meer interessante boeken, kijk eens op de site van
onze uitgever: businesscontact.nl en
businesscontact.nl/nooitaf
Martijn & Erwin
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Aanbevelingen
Kim Putters:

‘Met bijzonder veel belangstelling en plezier heb ik Nooit Af gelezen. Ik
ben er enthousiast over. Mijn complimenten voor dit mooie boek. Het
grote aantal voorbeelden en terreinen waarop bestaande manieren van
werken vastlopen en nieuwe oplossingen aanstaande en voorhanden zijn
is overtuigend. De grote systemen van onze samenleving en economie
komen afwisselend allemaal voorbij. Ik denk dat in die variatie de kracht
zit. De leidende gedachte – van denken in schaarste naar denken en
handelen in overvloed – vind ik een enorm aansprekende paradigma
wisseling. Ik zie tal van opties na lezing van dit boek. Een aantal
oplossingen schreeuwt om verdere doordenking. Ik vind dat het scp
moet bijdragen aan inzichten en oplossingsrichtingen die de omslag
ondersteunen.’
Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Marieke Blom:

‘Het is heerlijk om een boek te lezen van twee mensen die zo compleet
anders denken en zo anders tegen de wereld aankijken. Als econoom
laat ik me graag voeden door de inzichten van deze creatieve en
ruimdenkende mensen. Lang niet altijd ben ik het met ze eens, en dat
is precies wat er goed is aan dit boek: het verbreedt mijn blik. Het zou
verplicht leesvoer moeten zijn voor iedere econoom.’
Marieke Blom is hoofdeconoom bij ing Nederland.
Bas Eenhoorn:

‘Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe manier van denken. We
kunnen er niet meer omheen: onze oude manier van besturen is niet
langer houdbaar in een digitale samenleving. We moeten toe naar een
digitale overheid die mensen centraal stelt. De auteurs van dit boek
weten zo feilloos de nieuwe wereld te beschrijven dat de urgentie niet
te missen is.’
Bas Eenhoorn is Digicommissaris.
Wim de Ridder:

‘Nooit Af beschrijft indringend de democratisering van de technologie:
miljarden mensen op aarde hebben toegang tot hoogwaardige kennis
(internet) en beschikken over hightechproducten (smartphone). Tot
zover is er niets aan de hand. Anders wordt het als velen hiermee gaan
ondernemen. Over de hele wereld zien we steeds meer nieuwe producten,
nieuwe businessconcepten en in alle culturen en alle geledingen van
de maatschappij nieuwe succesvolle ondernemers. Al die spontane en
ongestructureerde initiatieven die Martijn Aslander en Erwin Witteveen
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beschrijven, geven op het eerste gezicht de indruk dat iedereen maar wat
doet. Maar wie deze chaotische taferelen op zich laat inwerken ontdekt
in dit boek een adembenemend proces van nieuwkomers die in korte tijd
gevestigde bedrijven van de troon stoten, mensen die zich organiseren
om politieke belangen kracht bij te zetten en de overheid die worstelt
met de vraag op welke wijze haar rol opnieuw moet worden ingevuld.
Wie daarvan nog niet overtuigd was, weet het nu zeker: er is een nieuwe
maatschappelijke orde in aantocht. Het is geen ideale samenleving, want
ook met nieuwe technologie zullen de meest verschrikkelijke plannen
worden ontwikkeld en uitgevoerd. Nooit Af legt daarmee impliciet
de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de samenleving
niet langer bij de maatschappelijke elite van overheid, politiek en
bedrijfsleven, maar bij ons allen die daartoe de instrumenten in handen
hebben gekregen.’
Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog.
Aukje Nauta:

‘Panta rhei, schreven de oude Grieken al. “Men kan niet tweemaal in
dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet
stroomt,” aldus ene Heraclitus op Wikipedia. Nooit Af is dus niks nieuws
onder de zon. Zij het dat die rivier inmiddels flink aan het kolken is,
zo maakt Nooit Af meer dan duidelijk. En dan kolkt die rivier ook nog
eens van onder naar boven. Of het nu om onderwijs, zorg, bank of beurs
gaat, Aslander en Witteveen leggen glashelder uit hoe alles op z’n kop
gaat, dankzij Big Data, 3d-printing en andere exponentiële technolo
gische ontwikkelingen. Ze noemen dat goed nieuws, want een wereld vol
overvloed lijkt nabij. Dit alles beschrijven ze in zo’n heerlijke, grappige
sneltreinvaart – inclusief termen als “gehaktballeninflatie” en “ceteris-pa
ribuswetenschap” – dat je hen nog bijna gaat geloven ook. Hoe dan ook
hebben ze een punt. Lees het zelf!’
Aukje Nauta is kroonlid van de ser en was tot voor kort bijzonder hoogleraar
aan de UvA op de leerstoel Employability in werkrelaties.
Brenno de Winter:

‘Onze informatiesamenleving is volcontinu in beweging en beïnvloedt
ons leven. Een verandering die nog maar net is begonnen. Martijn
Aslander en Erwin Witteveen laten in hun boek goed de urgentie van die
verandering zien. Het is een dwangbevel om in actie te komen, de nieuwe
structuren te zoeken, de talloze kansen te grijpen voordat het window of
opportunity sluit, de problemen onder ogen te durven zien en op te lossen.
Nooit Af is geen conclusie, maar een opdracht om aan de slag te gaan!’
Brenno de Winter leeft vanaf zijn jongste jaren al met technologie en is
kritisch over de niet-geadresseerde gevaren voor de informatiesamenleving.
Daar publiceert hij over.
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Yuri van Geest:

‘Nooit Af geeft duidelijk aan dat niet alleen alle bedrijven, maar ook
al onze instituten zoals de zorg, onderwijs, wetgeving en de overheid
een cultuurverandering dienen te doorlopen om in een exponentieel
veranderende wereld relevant en effectief te blijven. Als we iets
digitaliseren, zijn de marginale kosten nul. Dit betekent dat we van een
schaarstevraagstuk naar een overvloedvraagstuk gaan, met als gevolg
dat het gebruik zelf verandert van “het perfect doen in één keer” naar
experimenteren, leren, “klooien” en itereren. Dit boek is een zeer urgente
ode aan de praktijk, aan het leren door te doen en aan het omarmen van
risico en falen.’
Yuri van Geest is auteur van Exponentiële organisaties en initiator van
Singularity University Netherlands.
Justien Marseille:

‘Nooit Af is een treffende verwoording van nieuwe axioma’s die nodig
zijn bij de voorbereiding op mogelijke toekomsten. Het wijst op de
onhoudbaarheid van het alom gehanteerde ceteris-paribusprincipe.
“Onder gelijkblijvende omstandigheden” houdt geen stand in deze tijd,
waarin de omstandigheden instabieler zijn dan ooit. Op belangrijke
gebieden als economie, onderwijs, technologie, zorg en zelfs demografie
ontstaan nieuwe paradigma’s die in korte tijd sectoren en organisaties
op hun kop te zetten en doen verdwijnen. Zelfs ons begrip van naties en
wetten kraakt onder de veranderende omstandigheden.
Het omarmen van het Nooit Af-principe biedt de ruimte te innoveren
zonder het gevaar van mislukking. Wie voor 1980 geboren werd,
kreeg mee dat falen geen optie was. Maar omdat de omstandigheden
voortdurend snel veranderen hebben we nu geen keus: dare to fail! Nooit
Af geeft handvatten bij het overwinnen van de schroom voor het denken
over de toekomst. Het helpt bij het loslaten van de angst voor het
onbekende: vrees niet, het is Nooit Af.
Aslander en Witteveen delen in Nooit Af opnieuw hun enorme kennis van
– en rijke ervaring met – dit nieuwe tijdsbeeld. Nooit Af laat zien hoe we
het verleden (de omstandigheden die we kenden) los kunnen laten en hoe
we kunnen evolueren binnen de veranderingen.’
Justien Marseille is futurist. Haar streven is ‘met de kennis van nu’ stil te
staan bij mogelijke toekomsten. Ze werd genomineerd voor de titel Futurist of
the Year 2015.
Adjiedj Bakas:

‘In de natuur overleven de beestjes die zich het best aanpassen aan
veranderende omstandigheden. Hetzelfde gaat op in ons onbestendig
economisch klimaat. We krijgen de komende jaren te maken met grote
uitdagingen, maar kunnen onszelf wapenen door middel van voldoende
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voorkennis. Ontwrichtende vernieuwingen zoals de deeleconomie
en blockchaintechnologie hebben niet alleen een grote invloed op
de financiële sector, maar ze veranderen ook onze verdienmodellen.
Een nieuwe productiewijze als 3d-printing heeft grote invloed op de
wereldhandel, want outsourcing wordt vervangen door reshoring. Er staat
ons een veel goedkopere energie-economie te wachten door de komst van
steeds efficiëntere zonnecellen en msr-thoriumcentrales.
Naast zulke positieve vooruitzichten loeren er natuurlijk ook
gevaren. isis en consorten houden er een enge ideologie op na die
op een wereldoorlog kan uitlopen. Met de huidige teloorgang van de
middenklasse zijn vooral laagopgeleide mannen de verliezers van de
vooruitgang. Het is hard nodig om andere banen en zingeving voor hen te
bedenken.
Als we met al deze trends moeten dealen is ons leven en werk Nooit Af.
De titel van dit boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen is daarom
uitstekend gekozen. Dit uiterst relevante boek verenigt verschillende
werelden en wijst ons op de vele kansen die er nu liggen voor een
mooie toekomst. Als vooruitgangsoptimist ben ik daarom erg blij een
aanbeveling te mogen schrijven.’
Adjiedj Bakas is trendwatcher en auteur van het boek Kapitalisme &
slowbalisering.
Manfred van Doorn:

‘Onze huidige bestuursvormen zijn onhoudbaar geworden. Ze staan
werkelijke democratisering in de weg zolang ze zichzelf nog laten
financieren door (belasting)inkomsten uit wapen-, olie- en big pharma-in
dustrie en intensieve vee- (en mens-)houderij. Een rechtvaardige
verdeling van (hernieuwbare) bronnen lijkt daardoor verder weg dan ooit.
Maar de schrijvers van Nooit Af (permanent beta!) wijzen vol overtuiging
op de disruptieve technologieën die crowdsourcing combineren met
blockchain, Big Data met 3d-printing en lifehacking met de nieuwe
overvloed. Dit boek zet aan tot meedoen, tot “hacktivisme”, optimisme
en mede-eigenaarschap van een samenleving die nooit af is, maar wel
steeds beter wordt.’
Manfred van Doorn is leiderschapstrainer, onderwijsvernieuwer en handelaar
in hoop.
Henkjan Smits:

Nooit af dwingt je op een andere manier te kijken naar de toekomst van
deze constant veranderende maatschappij. Na het lezen van Nooit af heb
je een andere mindset, waardoor je reikhalzend uitkijkt naar wat er gaat
gebeuren als gevolg van de exponentiëel groeiende technologieën.
Deze aanbeveling is voor nu, maar hij is natuurlijk nooit af.
Henkjan Smits is provocerend inspirator en talentontwikkelaar
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Minisamenvatting Ons eerste boek, Easycratie, gaat over de gevolgen van

de netwerk- en informatiesamenleving: zelfsturing is opeens een krachtig
organisatiemodel geworden. In Nooit Af krijgt de netwerksamenleving let
terlijk een derde dimensie. De digitalisering rukt verder op. Naast ideeën
en woorden, kunnen we nu ook op easycratische wijze fysieke producten
co-creëren. Van Wikipedia naar Wikihouse! diy wordt hot. Ook in de zorg,
in het onderwijs, in alles.
De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude
gewoonte Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel. Mensen en
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Proloog

You ain’t seen nothin’ yet!*

Sinds 2007 zit de westerse wereld in een crisis waar maar geen eind aan
lijkt te komen. De leiders zitten met de handen in het haar, zijn machte
lozer dan ooit tevoren. Zij weten het niet meer, behalve wachten tot de
economie aantrekt en dat de crisis dan vanzelf weer overgaat, als speelbal
van conjunctuurgolven, net als in voorgaande crisissen. Wij geloven daar
niets van; we verwachten hooguit nog een of twee tijdelijke oplevingen.
Desondanks zijn wij heel optimistisch over de nabije toekomst. Want we
staan aan de vooravond van een enorme hausse aan nieuwe technologieën,
die onze wereld onherkenbaar zal veranderen. Big Data, hypercomputing,
3d-printing, nanotechnologie, robotica, biotechnologie en moleculaire ge
netica zijn bezig met een onstuitbare opmars.
Hoe die nieuwe wereld eruit zal zien, weet niemand. Dat is onvoorspel
baar. Het enige wat we durven te voorspellen is: You ain’t seen nothin’ yet!
Toch is het best mogelijk om je voor te bereiden op die onvoorspelbare
veranderingen. Door je alvast in te stellen op een nieuw tijdperk waarin
de veranderingen in een veel sneller tempo zullen plaatsvinden dan we
gewend zijn. En dat is al lastig genoeg. Want ergens in ons brein zit een
eeuwenoud knopje dat ons verleidt om de wereld te zien als een statisch
geheel. Als we iets willen verbeteren, zijn we gewend om te denken in per
manente oplossingen. Dat knopje moet om.
Omarm het Nooit Af-principe We willen onze zaakjes goed regelen. Al eeu

wenlang zijn we daarom op zoek naar blijvende oplossingen. Na twintig à
dertig jaar kwamen we er dan achter dat we onszelf gefopt hadden. Want
niets is blijvend, alles verandert. Dat was niet zo erg, want dankzij die
illusie van de blijvende oplossing, hadden we toch twintig à dertig mooie
zorgeloze jaren gehad. En daarna vond de nieuwe generatie wel weer haar
nieuwe oplossingen. Zo ging dat.
Tegenwoordig gaan de veranderingen echter zo snel, dat we er al na
vijf à tien jaar achter komen dat we onszelf gefopt hebben. Dus nog vóór
dat we met pensioen gaan en nog voordat de nieuwe generatie klaarstaat.
* Titel van een nummer 1-hit uit 1974 van de Canadese rockband Bachman-Turner
Overdrive.

9
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Hierdoor komen we in de problemen en hollen we van de ene crisis in de
andere. De structuren van de oude ‘blijvende’ oplossingen vormen steeds
vaker de obstakels voor het realiseren van de nieuwe oplossingen.
Om dit patroon te doorbreken moeten we stoppen met onszelf foppen.
We moeten onder ogen zien dat de veranderingen nu zo snel gaan dat er
geen tijd meer is voor blijvende oplossingen. Burgers, bedrijven en orga
nisaties moeten leren het Nooit Af-principe te omarmen. We moeten onze
zaakjes goed regelen met oplossingen die per definitie tijdelijk zijn, terwijl
we ons voortdurend blijven verbeteren. Van permanente oplossingen, naar
een aaneenschakeling van permanente bètaversies. Dit vereist een totaal
nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, wonen, rela
ties, overheidstaken, management en wetgeving. You ain’t seen nothin’ yet!
Easycratie ging over de opkomst van de netwerk- en informatiesamenle
ving. Over de impact van internet en digitalisering. Opeens was het voor
iedereen mogelijk geworden om een bedrijf te beginnen of een maatschap
pelijke verandering in gang te zetten, zonder dat daarvoor eerst een groot
startkapitaal benodigd was. Het vertrouwde hiërarchische organisatiemo
del — dat onlosmakelijk verbonden is met bureaucratie — dat sinds het
begin van de Industriële Revolutie zo perfect zijn diensten heeft bewezen,
is niet langer het optimale organisatiemodel. We moeten op zoek naar
nieuwe spelregels van samenwerken en organiseren. Organisatiemodellen
waarbij veel meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van de aanwezi
ge collectieve intelligentie, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van
crowdsourcing en co-creatie.
De meeste initiators van de hierboven genoemde nieuwe technologieën
werken al op een heel andere manier dan de uitvinders van de vorige eeuw.
Zij doen aan kennis delen, in plaats van aan kennis afschermen. Octrooi
is uit, open source is in. Hierdoor gaan de veranderingen in steeds sneller
tempo. En zullen die verschillende technologieën veel sneller convergeren
dan we gewend zijn, en zo ontstaan weer nieuwe vervolginnovaties. Juist
die vervolginnovaties maken hét verschil. De uitvinder van het wiel lever
de slechts een enkel bouwsteentje, en zo ook de uitvinder van de verbran
dingsmotor. De echte maatschappelijke impact ontstond pas toen Henry
Ford deze beide uitvindingen combineerde en op grote schaal auto’s ging
produceren.
De luxeproblemen zijn in aantocht Sinds de publicatie van Easycratie in au

gustus 2010 turfden we al minstens duizend praktijkvoorbeelden van be
drijven, organisaties en burgerinitiatieven die de easycratische benadering
met succes hebben toegepast. We zagen hoe het avantgardistische tv-pro
gramma vpro Tegenlicht steeds populairder werd en door sommigen gek
scherend werd betiteld als ‘de boekverfilming van Easycratie’. En we zagen
het afgelopen jaar dat de gedachte al bijna mainstream begint te worden
10
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dat de problemen die in de verouderde structuren zijn ontstaan, niet langer
in diezelfde oude structuren zijn op te lossen. Meer en meer mensen raken
ervan overtuigd dat de samenleving van een oud systeem naar een nieuw
systeem gaat en dat we nu in een onzeker overgangstijdperk zitten.
We komen uit een tijd waarin schaarste het centrale begrip is. Economie
is de wetenschap die de verdeling van schaarse goederen en hulpbronnen
bestudeert. Met behulp van modellen die uitgaan van transactiedenken,
van egoïsme, van ‘voor wat hoort wat’. Er zijn echter aanwijzingen dat
we naar een tijd gaan waarin overvloed centraal staat. En dat altruïsme in
toenemende mate een factor is die economische processen beïnvloedt. Dat
betekent nogal wat voor de definitie van economie. Hoe gaan we straks die
overvloed verdelen? Een positief geluid in tijden van crisis: er staan ons
dus nog vele luxeproblemen te wachten. Nog maar een keer: You ain’t seen
nothin’ yet!

11
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Hoofdstuk 1

Inleiding

... inzoomen...
De viswinkel is failliet.
Kon de huur niet opbrengen.
Alle winkels hebben het moeilijk.
‘Dat komt door internet,’ zeggen ze.
Maar is dat wel zo?
Want zeg nou zelf, wanneer heeft u voor het laatst een broodje haring op
internet gekocht?
... uitzoomen...
De wereld was al heel complex. En ze wordt elke dag ingewikkelder. Alles
hangt samen met alles. Niemand kan meer alles overzien. Wie weet er nog
wat de gevolgen in Nederland zullen zijn als een land als Spanje bezwijkt
onder de staatsschuld, de rente niet meer kan betalen en failliet gaat? De
minister van Financiën weet dat niet. De ceo van een grote bank weet dat
ook niet. Echt niet. Ze kunnen slechts gissen. We kunnen hopen dat het
goed komt. Of we kunnen bang zijn dat het fout gaat.
... inzoomen...
Hoop is veel prettiger dan angst. Hopen heeft de voorkeur boven bang zijn.
Easycratie was een positief en hoopvol boek. Nooit Af zal dat ook zijn. Wij
gaan voor hoop.
Maar laten we niet vergeten: zowel hoop als angst zijn passieve emoties.
Kunnen we er ook nog iets aan doen? Kunnen we de uitkomst positief be
ïnvloeden? Hebben wij nog wel grip op onze toekomst?
… uitzoomen...
Hoe kun je nog een land besturen, als het allemaal te ingewikkeld is gewor
den om te begrijpen? Hoe weet je wat de juiste actie is, als je de gevolgen
niet kunt overzien, omdat alles samenhangt met alles? Hoe kun je nog als
ceo een grote bank leiden, als je niet met enige zekerheid kunt voorspellen
wat de effecten zijn van je beslissingen? Of dat de uitkomst te veel afhangt
van externe gebeurtenissen elders, waar je geen enkele zeggenschap over
hebt?
13
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Stelling
Als je niet weet wat je moet doen, omdat je het niet meer begrijpt, heb je twee
gezonde mogelijkheden.
▶▶ Mogelijkheid 1: Je moet beter je best doen om het wél te begrijpen.
▶▶ Mogelijkheid 2: Je moet het minder ingewikkeld maken.

Net als in Easycratie onderzoeken we ook in Nooit Af beide mogelijkheden.
We doen vreselijk ons best om ingewikkelde dingen te begrijpen en tegelij
kertijd proberen we dingen makkelijker te maken. Een beproefde methode
om dingen beter te begrijpen is inzoomen. Als de wereld te ingewikkeld is,
zoom dan eerst eens in op één land. Als het land te moeilijk is, zoom dan
eerst in op één stad. Of op één woonwijk. De woonwijk van de viswinkel
die failliet ging. Dan is het nog te overzien. Dan kun je dingen echt begrij
pen. Kun je later altijd weer uitzoomen.
... inzoomen...
De visboer is weer terug! Hij heeft zijn leven een stuk minder ingewikkeld
gemaakt. Hij heeft namelijk een tweedehands mobiele viswinkel gekocht.
Een viskraam op wielen. Die parkeert hij op de parkeerplaats voor het
overdekte winkelcentrum. Wat hij nu maandelijks kwijt is aan zijn vis
kraam is een paar duizend euro minder dan wat hij aan winkelhuur kwijt
was. Daardoor kan hij nu wél winstgevend zijn zaak draaiende houden. Er
was te weinig vraag naar vis, zei men toen hij zijn viswinkel moest sluiten.
Maar achteraf blijkt: er waren dus toch best genoeg mensen die vis wil
den kopen. Het is nog steeds mogelijk om met het verkopen van vis een
bestaan op te bouwen. Er is een eenvoudige oplossing, zien we nu. Was er
dan eigenlijk wel een probleem? Het probleem lag duidelijk niet aan de
vraag- en aanbodzijde van verse vis, het probleem lag in de infrastructuur.
In hoe dingen georganiseerd zijn.
Maar toch schuurt er iets aan de oplossing. De viswinkel is er nog, die
staat buiten op de parkeerplaats, maar het pand waar de viswinkel in ge
vestigd was, staat nu leeg. En er is niemand die verwacht dat het leegstaan
de winkelpand de komende jaren verhuurd zal worden.
Wat zouden de gevolgen kunnen zijn?
De herenkapper heeft het ook heel moeilijk. Je kunt erop wachten dat
hij straks een verbouwde camper koopt en een mobiele kapsalon op de
parkeerplaats zet. Naast de viskraam. Je hoort hem al denken: Wat de vis
boer kan, kan ik ook. De eigenaresse van die leuke kledingboetiek gaat er
dan misschien drie zeecontainers naast zetten, om vandaaruit haar nering
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te drijven. Net zo lang totdat alle winkels op de parkeerplaats staan. Het
winkelcentrum staat leeg en kan gesloopt worden. Op die plaats wordt ver
volgens een nieuwe parkeerplaats aangelegd. En weer een paar jaar later
bedenkt een projectontwikkelaar of een ambtenaar dat het een leuk idee is
om al die mobiele winkels te overdekken.
De slimme oplossing van de visboer leek eerst zo sympathiek, maar ziet
er nu al een stuk minder fraai uit. Veel slimmer is het om op zoek te gaan
naar het werkelijke probleem. En daar dan wat aan te doen.
... uitzoomen…
Vaak krijgt de vis de schuld. But it’s not about the fish. Het gaat om de zee
waarin die vis zwemt! De woonwijk waarin de failliete viswinkel was ge
vestigd, is vergrijsd. Want Nederland vergrijst.
De huishoudens worden kleiner, er wonen 15 procent minder mensen in
de woonwijk. Dus 15 procent minder klanten. De winkelomzet daalt. Maar
de winkelhuur gaat wél omhoog. Dat is vragen om moeilijkheden.
De wijk vergrijst. De kapper heeft 15 procent minder klanten. Hij heeft
geen concurrentie van webshops. Maar hij heeft weer een ander probleem:
veel oude mensen worden kaal. Hebben dus minder kapper nodig. De kap
per zal wel failliet gaan, zo denken de bewoners in de wijk. Dat zou heel
vervelend zijn voor de kapper. Maar ook voor de mensen uit de wijk. Zij
moeten dan voortaan reizen naar een andere kapper, kilometers verderop.
Zij zullen vaker de auto pakken, of de bus. Waardoor er meer co2 wordt
uitgestoten. En dat is weer vervelend voor iedereen in het land. Al was het
alleen maar omdat de regering de brandstofaccijns gaat verhogen, in een
poging de co2-uitstoot tegen te gaan.
Toch klopt er iets niet. Er zijn nog genoeg mensen in de woonwijk mét
haar, die het tegen betaling willen laten knippen. En er zijn voldoende
mensen met een schaar en een kappersdiploma die die taak graag willen
uitvoeren. Ze kunnen alleen de winkelhuur niet meer betalen. De voor de
hand liggende oplossing zou zijn dat de winkelhuren omlaag gaan. Wie
stelt de hoogte van die huur eigenlijk vast? In een gezonde markteconomie
zou de huur van een winkelpand automatisch omlaag gaan als er veel win
kelpanden leegstaan, zo leerden wij op school bij de economieles.
Het probleem zit hem vaak in oude bestaande structuren. In oude struc
turen waarin veel mensen uit de oude economie geld verdien(d)en. Heel
veel geld. Bijvoorbeeld door kennis af te schermen. Of door slim gebruik te
maken van de wetgeving om zodoende kunstmatige schaarste te creëren.
Uiteraard willen ze dat niet zomaar loslaten. Dus vragen die winkelver
huurders nog steeds te hoge prijzen voor een simpel gebouw dat wordt
aangeduid met de term ‘commercieel vastgoed met detailhandelsbestem
ming’, maar wat in feite nauwelijks meer is dan een paar metertjes beton
met een dak erboven.
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... inzoomen…
Het leegstaande winkelpand waar eens de visboer was gevestigd, moet
5000 euro huur per maand opbrengen. Hoe reëel is die huurprijs eigenlijk?
Wat is de werkelijke waarde van een betonnen vloer met een dak erboven?
Die kale winkelruimte kost omgerekend per vierkante meter een veelvoud
van het luxueuze woonhuis 50 meter verderop. De visboer zou theoretisch
beter dat woonhuis kunnen huren en van daaruit zijn vis verkopen. Om
begrijpelijke redenen is dat wettelijk niet toegestaan. Wie een woonhuis
huurt, wil niet graag dat zijn buurman morgen vis gaat verkopen. Maar
per saldo is daardoor wel een situatie ontstaan waarbij de huurprijs van
de viswinkel onderhevig is aan vraag- en aanbodwetten bij kunstmatige
schaarste. Wie de schaarste controleert, kan zijn eigen opbrengst maxima
liseren, in plaats van dat de prijs zich aanpast aan het maatschappelijke
prijsoptimum dat automatisch ontstaat in een vrije markt.
We nemen een kijkje in de boekhouding van de winkelverhuurder. Hij had
eerst dertig winkelpanden verhuurd, die gemiddeld 5000 euro per maand
opbrachten. Dat was bij elkaar 150 000 euro per maand. Inmiddels staan er
al een paar jaar lang vier winkels leeg. Zijn opbrengst is daardoor gedaald
naar 26 × 5000 euro = 130 000 euro in totaal.
Hij snapt toch ook wel dat hij die leegstaande winkels nooit meer gaat
verhuren als hij de huurprijs niet laat zakken, om de huur in overeenstem
ming te brengen met het geringer aantal winkelbezoekers?
Nadat we de winkelverhuurder een paar glazen wijn hebben gevoerd,
wil hij best in heldere taal uitleggen waarom hij dat niet doet: ‘Die vier
leegstaande winkels zou ik voor 3000 euro per stuk wel kunnen verhuren.
Op het eerste gezicht stijgt mijn huuropbrengst dan met 12 000 euro en
vang ik 144 000 euro in totaal. Maar dat is slechts schijn, want de gevolgen
zijn niet te overzien. De zesentwintig bestaande huurders gaan dan mui
ten. Ze zullen wellicht bij de rechter afdwingen dat ook hún huur verlaagd
wordt naar 3000 euro. En dan heb ik straks alle dertig winkels vol zitten
voor een totale huuropbrengst van 90 000. Het is dus voor mij veel slimmer
om die vier winkels expres leeg te laten staan.’
... uitzoomen…
Om na te denken over wat de winkelverhuurder ons zojuist heeft uitgelegd,
maken we een wandelingetje door de woonwijk. We zien dat er heel wat hui
zen te koop worden aangeboden. Een deel daarvan is zichtbaar onbewoond.
Dan lopen we door een klein parkje waar een paar daklozen op een bankje
zitten. Ze bedelen om 50 cent, om eten te kopen. In de verte staan tientallen
overvolle rolcontainers te wachten om geleegd te worden door de gemeen
telijke reinigingsdienst. Als we dichterbij komen, zien we hoe uit een van de
containers een krant steekt. Ons oog valt op een krantenkop: ‘De helft van
het eten dat in Europa wordt gekocht, wordt weggegooid.’
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We lopen verder langs modale Hollandse rijtjeshuizen. In dit rijtje staan
er drie te koop, met een vraagprijs rond de 200 000 euro. Om de hoek is
een kantoor van de lokale woningcoöperatie. Een chagrijnig kijkende man
komt het kantoor uit gelopen.
‘Waarom kijkt u zo chagrijnig, meneer?’
‘Omdat ik zeven jaar moet wachten op een huurhuis met een tuintje.’
Aan het eind van de straat is een voetpad naar het volkstuintjescom
plex. Voor een relatief zeer laag bedrag van vier tientjes per maand kunnen
buurtbewoners hier een perceel van 300 meter grond huren, om hun eigen
groente te verbouwen. Maar iedereen heeft een deel van zijn tuingrond
opgeofferd om hier een eenvoudig huisje neer te zetten waarin overnacht
kan worden. In principe zou je hier best permanent kunnen wonen, maar
dat mag niet. De huisjes zijn groot genoeg voor twee personen. Sommige
huisjes staan te koop. De prijzen variëren, afhankelijk van de staat van
onderhoud, van 2000 tot 10 000 euro.
De overeenkomst tussen een viswinkel en een volkstuintje De gedachte

moest even weken, en soms duurt dat uren, soms kost het jaren, maar uit
eindelijk begint het te dagen: het probleem van de visboer is een metafoor
voor de complete Nederlandse vastgoedmarkt. Want ga maar na: die cha
grijnige meneer die 650 euro huur per maand betaalt voor zijn verpauperde
flatwoning op tienhoog, die zeven jaar moet wachten op een huurhuis met
tuin, zou maar al te graag zijn flatwoning verruilen voor een knus huisje
op het volkstuincomplex. Net als de visboer die zijn winkel verruilde voor
een mobiele viskar. Maar als je dat gaat toestaan, staat straks die hele flat
leeg. Net als dat winkelcentrum. En wie zou er ooit nog een suf rijtjeshuis
kopen voor 200 000 euro als je voor 10 000 euro in de natuur kunt wonen?
De prijzen van de huidige huizen op de huizenmarkt zouden dramatisch
kelderen, misschien wel met 75 procent. Daar zouden heel erg veel mensen
heel erg niet blij van worden. Zo erg, dat zij zich hevig zullen verzetten
tegen veranderingen. En geef ze eens ongelijk. Want hun hypotheekschuld
van 200 000 euro blijft gewoon bestaan, ook als hun huis in waarde daalt
naar 50 000 euro.
De oplossing van problemen wordt vermangeld door bestaande structuren Dit probleem zien we overal in de samenleving. Er is geen schaarste.

Er is geld genoeg. Er zijn producten genoeg. Er zijn klanten genoeg. Er zijn
producenten genoeg. Wat wringt zijn de oude structuren. De luchtbellen
die overal in de markt verstopt zitten. Luchtbellen die mensen jarenlang
onwetend of achteloos betaald hebben. Luchtbellen die konden ontstaan
in een maatschappij die onwetend was. Informatie was immers afgesloten.
Het afsluiten van kennis en het creëren van schaarste, daar werd heel veel
geld mee verdiend in de twintigste eeuw.
Nu, in de netwerk- en informatiesamenleving, komt al die kennis naar
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buiten. Hij ligt op straat, voor het grijpen. Internet is cutting out the middle
man. Mensen en organisaties die geld verdienden zonder waarde te leve
ren, die gaan eruit.
Crisis, wat crisis? Er is helemaal geen crisis. De oude systemen zijn ver
rot. Kunnen ook niet meer gerepareerd worden. Elk systeem heeft zo zijn
levenscyclus. Bij veranderende omstandigheden komt er altijd een moment
waarop het oude systeem niet meer voldoet. We hebben toch ook geen
kolenmijnen meer, of paardentrammen? Ooit waren dat zeer goede oplos
singen voor mobiliteits- en energievraagstukken. Totdat het achterhaalde
oplossingen waren. Maar het duurt soms even voordat iedereen dat door
heeft. Nu wil niemand meer terug naar de kolenmijn en de paardentram,
maar voordat het zover was, waren er luide protesten te horen. Mensen
gingen staken om de mijnen open te houden. En overheden probeerden met
wetgeving en met staatssteun de mijnen te redden.
Das war einmal? Nee, dat gaat nog steeds zo. Anno 2013 gingen er in
Amerika bijvoorbeeld stemmen op om belasting te heffen op e-mail. Want
door de uitvinding van de e-mail is het ooit zo rijke postbedrijf noodlijdend
geworden. Met belasting op die vermaledijde e-mails kunnen we de poste
rijen redden, aldus sommige ‘eigentijdse’ politici. Anno 2015 zijn er politici
in Amerika die ijveren voor een verbod om online een nieuwe auto te kopen,
want daar hebben autobedrijven met een showroom zo’n last van.
En kijk ook eens hoe de telecomproviders reageerden toen eind 2009
WhatsApp werd uitgevonden. Dat heeft de telecombedrijven inmiddels
al tientallen miljarden euro’s gescheeld aan misgelopen inkomsten uit
sms-verkeer. Zij hebben alles uit de kast gehaald om bij de overheid te
lobbyen voor wetgeving die het hun mogelijk zou maken om WhatsApp
te weren.
Onze welvaart floreert meer dan ooit tevoren De kranten schreeuwden een

paar jaar lang dagelijks dat het crisis was. En niet zo’n klein beetje ook.
We leefden in de grootste crisis sinds de Grote Depressie van 1929. De
afgelopen twee jaar worden we echter doodgegooid met nieuwsberichten
over ‘tekenen van herstel’ en ‘signalen dat de economie weer aantrekt’.
Een maand later worden die berichten dan meestal weer bijgesteld: ‘Er zijn
tegenvallers, het herstel laat nog even op zich wachten.’
De huidige crisis begon met het instorten van de Amerikaanse huizen
markt in december 2007 en acht jaar later is het eigenlijk alleen nog maar
erger geworden. Staatsschulden zijn bijna verdubbeld, bedrijven zijn fail
liet gegaan, pensioenpotten staan zwaar onder druk, huizen staan onder
water, de werkloosheid is toegenomen en er zijn robots in aantocht om nog
meer banen overbodig te maken.
Een collectief crisissyndroom waart door het land. Maar hoe erg is het
precies? Mensen die de grote crisis van 1929 nog bewust hebben meege
maakt — en dus kunnen vergelijken — zijn bijna uitgestorven.
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Wie ná 1929 is geboren, kan niet vergelijken, maar kan wél inzoomen.
Even wegkijken van het mondiale leed en rustig inzoomen op zijn eigen
levensomstandigheden in zijn eigen woonwijk. Dan zien we vrij helder een
beeld voor ogen dat in flagrante tegenspraak is met het collectieve crisis
syndroom dat ons wordt aangepraat. Zeker, er zijn veel schrijnende indivi
duele gevallen. Laten we dat vooral niet bagatelliseren. Maar die waren er
ook vóór 2007. De gewone gemiddelde doorsnee-Nederlander is echter in
materiële zin schathemeltjerijk in vergelijking met de gewone gemiddelde
doorsnee-Nederlander van twee generaties geleden.
In 1960 hadden we nog een zesdaagse werkweek. Veel mensen moesten
heel hard ploeteren om net genoeg eten te kunnen kopen. Nu gooien we
de helft van ons voedsel weg. Wie een nieuw bankstel wilde kopen, moest
daar soms jarenlang voor sparen. Of een lening afsluiten. Nu verdient een
modale werknemer in één dag genoeg geld om een bank bij Ikea te kopen.
De inboedel van een huidige tienerkamer bevat tegenwoordig meer spul
len dan een complete gezinswoning uit de jaren zestig. Toen deed moeder
de was en was daar uren mee bezig. Nu gooit zij het in een apparaat. Het
komt er schoon en droog uit. Een kind kan de was doen. Een tiener van
toen moest wekenlang zakgeld sparen om een singletje van zijn held te
kopen. De tiener van nu tikt alleen maar de halve naam van zijn held in
op YouTube en krijgt binnen twee seconden niet alleen het liedje te horen,
maar er zelfs filmbeelden bij. En de songtekst. Gratis!
Winkels puilen uit, huizen puilen uit, koelkasten puilen uit. Een beet
je inzoomen kan maar tot twee conclusies leiden. Wij, vermeende crisis
slachtoffers, hebben meer spullen dan ooit tevoren. En we hebben er min
der zweetdruppels aan gespendeerd dan ooit tevoren om al deze spullen te
bemachtigen. Dat zegt niet per se iets over ons welzijn. Maar het zegt alles
over onze welvaart.
Dan mag u nu weer uitzoomen. Waar zouden al die crisisverhalen toch
vandaan komen? Misschien van diegenen die baat hebben bij de oude
structuren en systemen? Om zodoende maatschappelijk draagvlak te krij
gen voor geldverslindende reparaties om noodverbanden aan te leggen op
oude systemen die niet meer te repareren zijn?
Wat is het echte probleem? Er staan vijfhonderdduizend huizen te koop op

Funda. Er zijn honderdduizenden mensen ingeschreven, wachtend op een
huis. Wat is het probleem? Er is geen echt probleem. Er zijn huizenvragers
en er zijn huizenaanbieders. Het probleem zit hem in de manier waarop we
de dingen georganiseerd hebben.
Er zijn tienduizenden daklozen die op straat slapen. Er zijn tienduizen
den gebouwen die leegstaan. Wat is het probleem? Er is geen probleem. Er
is alleen iets mis met de manier waarop we dingen organiseren.
Willen we problemen oplossen, dan zullen we dingen anders moeten
organiseren. Dan moeten we afscheid nemen van sommige oude gewoon
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tes die nu niet meer werken, doordat de wereld om ons heen veranderd is.
De financiële crisis, de schuldencrisis, de valutacrisis, de huizencrisis,
de milieucrisis, de energiecrisis, de arbeidsmarktcrisis; het zijn stuk voor
stuk problemen van organisatorische aard. De manier van organiseren is
grotendeels nog afgestemd op de omstandigheden uit de vorige eeuw, ge
baseerd op spelregels die niet meer werken, doordat de technologie en de
samenleving niet hebben stilgestaan.
Er is geld genoeg, meer dan we op kunnen maken. Er zijn huizen en ge
bouwen in overvloed, te veel om allemaal te vullen. Er is werk genoeg om
iedereen iets maatschappelijk zinvols te laten doen, naast zijn vrije tijd. Er
is energie genoeg, de zon schenkt het ons gratis.
Net als Easycratie is Nooit Af een zoektocht naar de nieuwe spelregels
van een ontluikende nieuwe economie. En wederom zeggen we: we preten
deren geen panklare oplossingen te bieden, maar wel een denkrichting.
Een richting waar de oplossingen gevonden kunnen worden. Nooit Af biedt
frisse ideeën, nieuwe uitgangspunten en invalshoeken, en ontheiligt oude
uitgangspunten die de probleemoplossing belemmeren.
Er is wel één echte crisis… Er is een ernstige vertrouwenscrisis aan het ont

staan in het politieke systeem waarmee we gewend zijn het land te bestu
ren. Het gezag van instanties en autoriteiten neemt ontegenzeglijk af.
De samenleving lijkt wel uiteen te vallen in drie bevolkingsgroepen die
elk zo op hun eigen manier tegen de crisis aankijken. De Grote Midden
groep wacht op betere tijden. De economie is altijd al aan conjunctuur
onderhevig geweest. Na de crisisjaren komen vanzelf weer de rijke jaren.
Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd gaan. De Bijbel sprak al over
zeven vette en zeven magere jaren. De Grote Middengroep verwacht dat
de leiders van de samenleving, die door een democratisch systeem zijn
aangewezen, de problemen zullen oplossen. De leiders moeten maatrege
len treffen, beslissingen nemen en beleid ontwikkelen. En als we denken
dat ze daar niet in zullen slagen, dan wachten we geduldig tot de volgende
verkiezingen, want dan zullen de nieuw gekozen leiders er wél in slagen.
Deze optimistische gedachtegang is gebaseerd op vertrouwen in het hi
ërarchische democratische systeem.
De Grote Middengroep De meest actieve burgers uit de Grote Middengroep

hebben doorgaans een hoog maatschappelijk aanzien. Zij zetten zich er
bijvoorbeeld actief voor in dat de grote politieke partij van hun voorkeur
bij de volgende verkiezing meer zetels haalt. Of zij zorgen ervoor dat er
veel geld wordt opgehaald voor de slachtoffers van een natuurramp in
Azië. En zij doen er alles aan om hun kinderen een schooldiploma te laten
behalen.
Zij zijn zeer geëngageerd, slagen vaak in hun missies en oogsten daar
voor brede waardering. Hun missie is wel geslaagd, maar het daadwerkelij
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ke effect van hun missie wordt gedelegeerd naar een hiërarchisch systeem.
Voor de meeste middengroepers houdt het hier op. Wat dat systeem er ver
der mee doet, ligt doorgaans buiten hun bereik. Hun politieke partij heeft
meer zetels, maar wat is het netto effect op hun politieke idealen? Er zijn
miljoenen opgehaald, maar hebben de slachtoffers in Azië nu een nieuw
huis? Hun kinderen hebben een mooi diploma, maar hebben ze nu ook be
tere toekomstkansen? Wie deze vragen stelt, maakt zich meestal niet po
pulair. De vraagstelling wordt vaak als cynisch ervaren. Maar helaas, toch
moeten ze gesteld worden. Want uiteindelijk is dit wel waar het om draait.
Geen enkele actieve geëngageerde burger wil zetels, geld of diploma’s. Dat
zijn maar middelen. Wat men werkelijk wil is: idealen, onderdak en toe
komst. Dat zijn de werkelijke doelen. Als er tussen middel en doel inge
wikkelde systemen zitten die het resultaat in de weg zitten, dan wordt het
noodzakelijk om eerst kritisch naar die belemmerende systemen te kijken.
Boze Burgers versus Zelfoplossers Tegenover deze Grote Middengroep

staan twee andere bevolkingsgroepen: de Boze Burgers en de ‘Zelfsturende
Burgers’: de burgers die het zelf wel oplossen. Beiden hebben hun vertrou
wen in het hiërarchische democratische bestuurssysteem in meerdere of
mindere mate opgezegd.
De Zelfsturende Burgers hebben ontdekt (of zijn aan het ontdekken)
dat je problemen vaak veel makkelijker en sneller op kunt lossen door zelf
je alternatieve uitkomsten te creëren buiten de bestaande systemen om.
Zoals de visboer aan het begin van dit hoofdstuk. Een rijdende viswinkel
kopen werkt sneller dan het aangaan van een juridische of politieke strijd
tegen te hoge winkelhuren. Of mensen die gezamenlijk een eigen bank
opzetten of zelf hun zorg, hun onderwijs of energievoorziening gaan orga
niseren. Of nog veel eenvoudiger: mensen die hun benzine en rookwaren
goedkoper in België of Duitsland kopen in plaats van op het Binnenhof te
demonstreren tegen alweer een nieuwe accijnsverhoging. En ook al zijn
de voordelen van deze alternatieve zelfgecreëerde oplossingen vaak maar
marginaal, ze dragen op zijn minst bij aan het gevoel dat we nog enige grip
hebben op ons leven.
En dát is nou net wat de bevolkingsgroep van de Boze Burgers zo ont
zettend ontbeert: het gevoel nog grip op hun leven te hebben. De Boze
Burger hangt apathisch op de bank. Zélf oplossingen creëren, zoals de
Zelfsturende Burger dat probeert, zit gewoon niet in zijn genen. Hij is van
oudsher gewend dat oplossingen worden bedacht en uitgevoerd in de top
van de hiërarchische systemen. Wat dat betreft denkt hij precies zoals de
leden van de Grote Middengroep. Het grote verschil is echter dat wanneer
de mensen uit de Grote Middengroep teleurgesteld zijn in hun leider, zij
ervan uitgaan dat hun volgende leider het wel beter zal doen. Of dat nou
hun minister-president is of de directeur van het bedrijf waar ze werken.
De Boze Burger heeft die hoop echter al laten varen. De volgende verkie
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zingen zijn voor hem geen lichtpuntje aan de horizon meer. Op wie hij zijn
stem ook zal uitbrengen, dat maakt geen enkel verschil. Het is allemaal
één pot nat, zo denkt hij. De Boze Burger heeft nauwelijks nog grip op zijn
leven. En wordt daardoor iedere maand bozer en bozer.
Als Boze Burgers weer Blije Burgers worden De trend is dat de Grote Mid

dengroep elk jaar kleiner wordt in aantal. Onder het motto ‘behaalde re
sultaten in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst’
twijfelen steeds meer mensen openlijk aan de eeuwig regulerende werking
van de conjunctuurschommelingen. Het is best wel mogelijk dat de hui
zenprijzen over een tijdje weer omhoog gaan tot boven het prijsniveau van
2008, maar het zou erg naïef zijn om te denken dat dat een vanzelfspre
kendheid is. Het is zeker niet uitgesloten dat volgend jaar de economie
weer aantrekt en dat alles in het land weer op de oude voet verdergaat,
zoals het was, en dat de Boze Burgers dan vanzelf weer Blije Burgers wor
den. Maar we zouden daar maar niet te hard op rekenen. Een oude kapotte
auto kun je vele malen naar de garage brengen en laten repareren, zodat hij
weer goed rijdt. Maar er komt ooit een moment dat de auto echt versleten
is en niet meer valt te repareren. Dát moment nadert logischerwijs ook
voor het hiërarchische democratische bestuurssysteem.
Commerciële bedrijven kunnen het zich steeds moeilijker veroorloven
om de collectieve intelligentie van hun ecosysteem (werknemers, klanten,
leveranciers, milieu) hautain te negeren. In Easycratie beargumenteerden
we dat door technologische ontwikkelingen een netwerk- en informatie
samenleving is ontstaan waarin kennis vrij kan stromen en individuen de
mogelijkheid hebben gekregen om zonder financiële barrières zwermen
te organiseren waarin die collectieve intelligentie wél wordt gebundeld.
Waarna die zwermen in staat zijn om machtige hiërarchische top-down
organisaties weg te concurreren. Zwermen, you can’t beat them, but you can
join them. Verstandige bedrijven zijn daar al mee begonnen, door dankbaar
gebruik te maken van de zwerm.
Bij overheidsorganisaties ligt dit iets ingewikkelder. Zij zijn niet onder
hevig aan de Darwiniaanse survivalspelregels van de markt, maar worden
beschermd door de wet. Het principe blijft echter hetzelfde: zwermen, you
can’t beat them, but you can join them. De oude manier van besturen,
waarbij het gebruikmaken van de collectieve intelligentie beperkt blijft tot
het eens in de zoveel jaren laten invullen van een stembiljet, is op de lange
duur niet houdbaar in een samenleving die steeds transparanter wordt.
Wanneer het overheidsapparaat inefficiënte en ondoelmatige oplossingen
produceert, valt dit niet langer onder het tapijt te schuiven en aan het oog
te onttrekken. In de vorige eeuw lukte dit nog wel.
Dat er een groeiende groep is ontstaan van Boze Burgers die ook nog
eens steeds bozer worden, is nog te overkomen. Echt problematisch wordt
het pas als deze groep het wettelijk gezag niet langer accepteert en daar
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Laatste Nieuws: GeenPeil
Terwijl dit boek al in opmaak is, gebeurt er iets opmerkelijks. Sinds 1 juli
2015 is er een nieuwe wet in werking
getreden die burgers de mogelijkheid biedt om vaker dan eens in de
vier jaar een stembiljet in te vullen.
Iedere burger die dat wenst, kan een
raadgevend referendum afdwingen.
Echter, de drempel is hoog. Zeer
hoog! Zo moeten er binnen zes weken
driehonderdduizend handtekeningen
worden opgehaald, voorzien van
naam en adresgegevens, en op papier
ingeleverd bij de Kiesraad. Een schier
onmogelijke opgave, zo verwacht de
kamer. Maar de wet is nog geen drie
maanden oud of een informele zwerm
genaamd ‘GeenPeil’ claimt eind
september al ruim vierhonderdvijftigduizend handtekeningen te hebben
verzameld. Dit is om meerdere redenen een heel bijzondere gebeurtenis.
GeenPeil beschikte over een ‘campagnebudget’ van nauwelijks 25 000 euro
om vierhonderdvijftigduizend mensen
te mobiliseren
Het betrof een behoorlijk saai onderwerp: een associatieverdrag met
Oekraïne. Niet bepaald een geliefd
gespreksonderwerp op feesten en
partijen.
GeenPeil maakte slim gebruik van
goedkope internettechnologie. Er
werd een website ontwikkeld waarop
mensen online konden tekenen.
GeenPeil werd geïnitieerd door GeenStijl, een internetkrant met weliswaar

een grote schare fans, maar die bij
een meerderheid van de bevolking
— zacht gezegd — op weinig sympathie
kan rekenen.
GeenPeil werd gedurende de eerste
helft van de campagne vrijwel compleet genegeerd door de traditionele
media. De gemiddelde goedgeïnformeerde burger had medio september
nog geen flauwe notie van GeenPeil,
noch van de nieuwe wet op het raadgevend referendum.
Als er in deze setting desondanks
binnen zes weken bijna een half
miljoen mensen konden worden gemobiliseerd, vragen wij ons af welke
krachten er wel niet los zullen komen
in de samenleving als bij een volgende gelegenheid een referendum wordt
aangevraagd over een onderwerp dat
wél tot de verbeelding spreekt, en als
de initiatiefnemer dan een club is die
op een veel bredere sympathie kan
rekenen.
Als bijeffect van project GeenPeil werd
ook nog een fraai staaltje bureaucratie blootgelegd. De online verzamelde
handtekeningen werden door GeenPeil centraal uitgeprint omdat de wet
een handtekening op papier vereist.
Vervolgens werd een vrachtwagen
vol handtekeningen afgeleverd bij de
overheid. Waarna de overheid al die
papieren weer digitaal ging inscannen.
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zijn nu al met enige regelmaat speldenprikken van te zien. Een verstandi
ge samenleving wacht dit moment niet af maar ontwikkelt bijtijds nieuwe
organisatiemodellen. Dat lijkt ons de meest kansrijke manier om van Boze
Burgers weer Blije Burgers te maken.
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In hoofdstuk 2 verzamelen we de losse ingrediënten die de basis vormen
voor Nooit Af. Het is onze bronnenlijst: de Easycratische Bibliotheek. Je
kunt verder kijken als je op de schouders van anderen gaat staan. Maar
nóém ze dan ook, die schouders. Geef ze de eer die ze verdienen.
Voor een deel van de lezers zal dit verwarrend werken. Hoofdstuk 2 be
vat namelijk zó veel informatie dat het kan gaan duizelen. Als dat gebeurt,
is het raadzaam om eerst door te bladeren naar hoofdstuk 3. Als je dan
hoofdstuk 7 uit hebt, kun je het restant van hoofdstuk 2 lezen.
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Hoofdstuk 2

Op de schouders van anderen
De bouwstenen van Nooit Af

‘Kennis delen is macht’ is een van de meest geciteerde zinnen uit Easycratie. De zin is een speelse parodie op een algemeen aanvaarde wijsheid van
de twintigste eeuw, waarin juist het omgekeerde gold: ‘Kennis is macht’.
Speels, maar daarom niet minder serieus. Door kennis af te schermen — ge
heim te houden — werden mensen en organisaties rijk, of machtig, of alle
bei. In de netwerk- en informatiesamenleving lijkt die vlieger niet meer op
te gaan. Ten eerste omdat het steeds moeilijker wordt om kennis geheim
te houden. Ten tweede omdat het, om werkelijke vooruitgang te realiseren,
nodig is om brokstukken kennis uit allerlei hoeken te verzamelen en die
samen te smeden tot nieuwe inzichten. Hoe ingewikkelder het allemaal
wordt, des te groter de noodzaak tot externe kennis.
Juist de brokstukken uit de vreemdste hoeken blijken vaak de sleutel te
zijn voor het vinden van nieuwe oplossingen en inzichten die niemand eer
der zag. Alleen door kennis rijkelijk te delen krijg je ontbrekende nieuwe
kennisbrokstukken terug, en één plus één is daarbij soms meer dan drie.
Tegenwoordig zien we overal om ons heen dat zowel mensen als organisa
ties die hun kennis delen, succesvoller lijken te zijn dan degenen die hun
kennis nog geheimhouden.
Al eeuwenlang is het de gewoonte dat in non-fictieboeken de geraad
pleegde bronnen ergens achter in het boek worden weggemoffeld. Wij ver
moeden dat dit niet zomaar een gewoonte is, maar dat het voortkomt uit
het aangeleerde instinct van ‘kennis is macht’: ‘Je gaat toch niet zomaar je
bronnen weggeven?’
In Easycratie wordt met deze eeuwenoude gewoonte gebroken. De ge
raadpleegde bronnen kregen een prominente plaats vooraan in het boek.
Meerdere recensenten noemden dit een verfrissende gimmick, maar het
was helemaal niet als gimmick bedoeld. Deze bronnen waren essentiële
brokstukken kennis die we aaneengesmeed hebben. Door bestaande brok
stukken kennis uit uiteenlopende gebieden samen te voegen, ontstaan
weer nieuwe ideeën en inzichten. Open source is niet een benaderingswij
ze die je alleen op softwareontwikkeling kunt toepassen. De kennisbouw
stenen van een boek horen vooraan in het boek, en wat ons betreft gaat dat
de nieuwe gewoonte worden. Dus ook in dit boek beginnen we hiermee.
Met een nieuwe lijst van boektitels die ons geïnspireerd hebben en waar
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we kennis uit geput hebben. Kennisbrokstukken gerecycled, gemodificeerd
en gereset. (De complete ‘Easycratische Bibliotheek’ is te vinden op easy
cratie.nl en wordt voortdurend aangevuld. Ook die is Nooit Af.)

The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of
Leaderless Organizations Ori Brafman & Rod Beckstrom (2006)*
Dit boek had al in Easycratie genoemd moeten worden. Foutje. Vergeten.
Het was even zoekgeraakt onder enorme stapels papier.
De zeester en de spin, alleen de titel al is een magistrale metafoor die tot
de verbeelding spreekt. Een spin gaat dood als je zijn kop afbreekt, maar
een zeester blijft in leven als je een arm afrukt, zelfs als je vier van de vijf
armen afrukt. Het verschil tussen een centraal zenuwstelsel en een decen
traal zenuwstelsel. Brafman en Beckstrom verplaatsen deze biologische
verklaring naar het terrein van de organisatiekunde. Ook een organisatie
kan centraal of decentraal aangestuurd worden. Een decentrale organisatie
is vaak sneller, flexibeler, wendbaarder maar vooral ook moeilijker af te
stoppen. Met die eyeopener in het achterhoofd wordt het veel eenvoudiger
om te begrijpen dat een politieke en militaire grootmacht als de Verenigde
Staten makkelijker zijn wil kan opleggen aan een compleet land met vijftig
miljoen inwoners dan aan een klein schimmig clubje mensen dat actief is
onder de naam Al Qaida, of IS. Een land is een spin. Je zoekt de kop van
de spin op, je trekt figuurlijk de kop eraf, en klaar is Kees. Maar waar zit
de kop van een zeester? Je kunt wel net doen alsof Al Qaida een spin is en
de vermeende leider Bin Laden elimineren, maar als het geen spin is maar
een zeester, dan blijft het clubje gewoon in leven. Het Amerikaanse leger
telt circa anderhalf miljoen soldaten en kan de grootste spinnen de baas,
maar tegenover een armetierig zeesterretje staat het tamelijk machteloos.
Ook bedrijven die structureel gebruikmaken van gedecentraliseer
de besluitvorming vergroten hun snelheid, wendbaarheid en slagkracht,
zo betogen de auteurs aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. Door
de centrale aansturing meer te decentraliseren wordt automatisch meer
gebruikgemaakt van de aanwezige collectieve intelligentie binnen de or
ganisatie. Met als bijkomend effect dat werknemers blijer, loyaler en pro
ductiever worden. Brafman en Beckstrom voorspellen daarom dat steeds
meer organisaties gebruik zullen maken van een ‘leiderloos’ organisatie
model.
Met een beetje huis-tuin-en-keukenpsychologie kunnen we verwachten
dat de leiders van grote logge hiërarchische organisaties hun macht niet
* Ook in Nederlandse vertaling: De zeester en de spin — De onstuitbare kracht van organisaties zonder leider.
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zomaar een-twee-drie zullen afstaan ten faveure van gedecentraliseerd ma
nagement. De transitie van spin naar zeester zal dan vooral gestalte krijgen
door nieuw opgerichte organisaties. Zoals bijvoorbeeld Buurtzorg Neder
land, een overkoepelende organisatie van ruim negenduizend werknemers
in de thuiszorg, waarbij het management volledig is gedecentraliseerd naar
lokale autonome wijkteams van circa tien personen. Het piepkleine hoofd
kantoor is slechts een serviceorganisatie voor de administratieve taken.
Wanneer nieuw opgerichte starfish-organisaties veel efficiënter blijken te
zijn dan de traditionele bureaucratische spider-organisaties, dreigen de
spiders te worden weggeconcurreerd. Om te kunnen overleven zullen zij
zich moeten aanpassen. Wat Brafman en Beckstrom daarbij nog voorzien
is dat de tot nu toe meest gehanteerde aanpassingstactiek waarschijnlijk
niet meer werkt in de nabije toekomst. Grote machtige organisaties trok
ken decennialang de ‘acquisitiekaart’ wanneer een kleine nieuwkomer hen
dreigde te overvleugelen. De eigenaren van de succesvolle nieuwkomers
op de markt kregen een offer they can’t refuse, en werden vervolgens opge
slokt door de grote organisatie. Menig ceo van een grote traditionele on
derneming heeft al onomwonden verklaard dat dat een bewuste strategie
is. Denk bijvoorbeeld aan krantenuitgevers die een substantieel deel van
hun advertenties geleidelijk zagen wegglippen van print naar online. Om
binnen een bestaand groot bedrijf zelf een compleet nieuw product te ont
wikkelen, náást het oude product, is meestal een heilloze weg, onder ande
re door interne botsingen van belangen. Veel goedkoper is het om goed op
te letten welke van de concurrerende nieuwkomers het meest succesvol is
en die dan over te nemen.
Maar zou dat ook nog lukken als de succesvolle nieuwkomer een ech
te starfish-organisatie is? Als je de ene arm van de zeester een offer they
can’t refuse aanbiedt en deze laat zich gewillig opslokken, gaan de andere
armen van de zeester dan niet vrolijk hun eigen gang? Wanneer de geest
eenmaal uit de fles is, kun je hem dan nog in de fles terugstoppen? Stel dat
een groot hiërarchisch bedrijf Buurtzorg Nederland zou overnemen en de
werknemers weer op de ouderwetse manier top-down zou willen aanstu
ren, zou dat zomaar lukken? Veel aannemelijker lijkt het dat in dat geval
enkele van de huidige werknemers zullen opstaan en een dag later hun
nieuwe starfish-organisatie zullen beginnen, net zoals Buurtzorg-oprichter
Jos de Blok dat in 2007 deed. De opkomst van de starfish-organisatie is
een rechtstreeks gevolg van de informatie- en netwerksamenleving, waarin
veel van de spelregels en wetten van de twintigste eeuw niet langer gelden.
The Unstoppable Power, de ondertitel van het boek, is niet zomaar een loze
kreet. (Zie kader: Het Barbra Streisand-effect.)
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Het Barbra Streisand-effect
Stel, je bent een artiest en je krijgt
er lucht van dat het roddelblad Privé
een compromitterende foto van je wil
plaatsen. Je stapt naar de rechtbank,
begint een kort geding en als je goede
argumenten hebt zal de rechter de
publicatie verbieden. Zo waren de
spelregels van de twintigste eeuw.
In de eenentwintigste eeuw gelden
deze spelregels officieel nog steeds.
Maar wie ze probeert toe te passen
komt van een koude kermis thuis.
Zoals Barbra Streisand die er in 2003
in slaagde om langs gerechtelijke
weg een haar onwelgevallige foto van
een website te laten verwijderen. Dat
trok echter zo veel aandacht dat de
gewraakte foto elders op het internet op duizenden websites opdook.
Typisch geval van ‘operatie geslaagd,
patiënt overleden’. Sindsdien staat dit
nieuwe verschijnsel bekend als het
Streisand-effect.
Twaalf jaar later zijn veel organisaties
en autoriteiten nog steeds blind voor
deze nieuw ontdekte spelregel. Nog
dagelijks zijn er instanties en bedrijven die websites willen platleggen en

informatie onzichtbaar willen maken.
Onder leiding van directeur Tim Kuik
boekte Stichting Brein in 2009 een
ogenschijnlijk groot succes door de
toegang tot de website van The Pirate
Bay (een downloadsite) te laten blokkeren. Na jarenlange juridische strijd,
die een vermogen aan advocaatkosten heeft gekost, werden eindelijk de
champagneflessen opengetrokken
om de overwinning te vieren.
Maar nog voordat die flessen leeg
waren, had elders in het land een
kwajongen al een nieuwe website in
elkaar geknutseld met de provocerende naam www.fucktimkuik.org.
Via deze url was de website van The
Pirate Bay nog steeds bereikbaar.
Welkom in de nieuwe wereld.
Stichting Brein zegt op te komen
voor de belangen van artiesten zoals
Barbra Streisand. Barbra Streisand
herself is inmiddels twaalf jaar wijzer
en ziet het hoofdschuddend aan. Op
haar eigen website plaatst zij gratis
filmpjes en muziek, zodat u daarvoor
niet naar The Pirate Bay hoeft.

Tribes — We Need You to Lead Us

Seth Godin (2008)

De ondertitel ‘The Unstoppable Power of Leaderless Organisations’ van Braf
man en Beckstrom zou ons zomaar op een dwaalspoor kunnen zetten. Zijn
er dan helemaal geen leiders meer nodig? Is het al voldoende om een groep
mensen met aanvullende talenten bij elkaar te zetten en komt het werk dat
moet gebeuren dan automatisch tot stand? Nee, zo is het niet. Er zullen
altijd individuen nodig zijn die de groep in beweging zetten. Het verschil
zit hem niet zozeer in de leider, het verschil zit in de groepsstructuur. Om
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een groep mensen in beweging te krijgen en om veranderingen tot stand te
brengen zijn niet langer formele hiërarchisch georganiseerde groepen no
dig. Steeds meer veranderingen vinden hun oorsprong in informele groe
pen van mensen met een gemeenschappelijk doel. Seth Godin noemt dit
‘tribes’. In Easycratie vertaalden we dit met ‘zwermen’.
Wie iets aan de wereld wil veranderen, bijvoorbeeld een nieuw pro
duct op de markt zetten of een maatschappelijk ideaal bewerkstelligen,
heeft altijd een publiek nodig. In het ene geval heet dat publiek ‘klanten’
of ‘doelgroep’, in het andere geval heet het ‘medestanders’. Het bereiken
van een substantieel publiek was een uiterst kostbare zaak in de vorige
eeuw. Dankzij internet zijn deze geografische en financiële barrières weg
gevaagd. Iedereen kan morgen zijn eigen zwerm beginnen. Wie een goed
verhaal heeft of een briljant idee, kan met behulp van verschillende social
media in vrij korte tijd een hele grote zwerm klanten of medestanders mo
biliseren. Tribes is vooral een inspirerend boek over modern leiderschap
met als belangrijkste boodschap: het is niet langer de wereld die jou tegen
houdt, je grootste tegenstander ben je zelf.
Leiderschap in een zwerm is echter wezenlijk anders dan leiderschap in
een hiërarchische organisatie. Een hiërarchische leider kan zich beroepen
op zijn formele macht, een zwermleider kan zich daar niet achter verschui
len en is uitsluitend aangewezen op inhoud, flair, inzet en passie.
Een ander groot verschil is dat het via een zwerm veel makkelijker is om
een idee of product te lanceren dat tegen de heersende stroom ingaat, dan
via een hiërarchische organisatie. Iemand die binnen een grote hiërarchi
sche organisatie werkt en de visie heeft dat zijn bedrijf een radicaal andere
koers moet inslaan om succesvol te blijven, moet ervoor zorgen dat hij in
de hiërarchie klimt om zijn visie een kans te kunnen geven. Maar om te
klimmen in de hiërarchie is het aan te bevelen voldoende conformistisch
te zijn en niet al te veel ideeën te hebben die tegen de heersende gedachtes
binnen de organisatie ingaan.
Daar ligt ook meteen een voor de hand liggende verklaring waarom hiër
archische organisaties geen reputatie hebben als snelle veranderaars. De
leiders die in een hiërarchie naar boven komen drijven blinken eerder uit in
conformistische kwaliteiten dan in de non-conformistische kwaliteiten die
nodig zijn voor doorbraakinnovaties. Naarmate meer veranderingen geïni
tieerd worden door zwermen, zal het tempo van veranderingen omhoog
gaan. Zwermen worden ook veel minder gehinderd door interne weerstand
doordat die tegenkrachten nagenoeg ontbreken. Want de zwerm wordt
geformeerd door louter medestanders te mobiliseren. Wie ervan overtuigd
is dat er best een potentiële bloeiende markt is voor fluorescerende groene
gehaktballetjes gaat alleen maar op zoek naar mensen die datzelfde idee
hebben en hoeft geen energie en tijd te verspillen aan de 99 procent die zal
zeggen dat het een krankzinnig en kansloos plan is.
Een goed verhaal en/of een briljant idee is echter nog niet genoeg voor
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Handleiding voor zwermbouwers
Godin’s Tribes is nog het duidelijkst samen te vatten in een paar losse zinnen uit
het boek:
Leiderschap is niet moeilijk, je bent alleen jarenlang getraind om het te vermijden.
Wat de status quo ook is, verandering biedt de kans om te excelleren.
Mensen zijn niet bang om fouten te maken. Ze zijn bang voor kritiek.
In plaats van verlangen naar je volgende vakantie, zou je misschien een leven
moeten proberen te bouwen waar je niet uit hoeft te ontsnappen.
Leiders dagen de status quo uit.
Leiders creëren een cultuur rond hun ambitie en betrekken anderen in die cultuur.
Leiders zijn enorm nieuwsgierig naar de wereld die ze proberen te veranderen.
Leiders gebruiken charisma om volgers aan te trekken en te motiveren.
Leiders praten vrijelijk over hun visie op de toekomst.
Leiders verbinden zich aan een visie en baseren hun beslissingen daarop.
Leiders verbinden hun volgers onderling.

een zwerm. Want wat dan nog ontbreekt is een noodzakelijk publiek. Een
zwermleider die succesvol wil zijn, moet erin slagen voldoende volgers te
vinden die hij weet te enthousiasmeren om mee te werken, mee te helpen,
of op zijn minst om het door te vertellen aan anderen. Menig goed idee
faalt om deze reden. De volgers die er zijn, zijn te passief en te stil, zodat
de zwerm niet kan groeien, niet voldoende publiek bereikt en voortijdig
ten einde komt.

Durf te doen — Via social media naar de
netwerksamenleving Petra de Boevere (2013)
Als Tribes van Seth Godin het theorieboek is, dan is Durf te doen van Pe
tra de Boevere het praktijkboek. De Boevere organiseerde de afgelopen
jaren meerdere zwermen. Door trial and error en met vallen en opstaan
ontwikkelde zij nieuwe kansen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak,
door handig gebruik te maken van de nieuwe (gratis) mogelijkheden die de
netwerk- en informatiesamenleving haar in de schoot had geworpen. Haar
boek is een autobiografisch verslag van haar belevenissen als verkenner
in de netwerksamenleving. Ook in de titel van haar boek ligt zij op één
lijn met de essentie van Godin: het is niet zo heel ingewikkeld, je moet het
vooral durven.
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Toch is durf niet de enige factor. Je moet de mogelijkheden ook zíén.
Niet iedereen heeft daar een oog voor, zo bleek ons toen de recensies ver
schenen over Easycratie. De meeste lezers vonden het een inspirerend en
herkenbaar boek en kregen onmiddellijk ideeën die ze snel wilden gaan
toepassen. Maar er was ook een substantiële minderheid die Easycratie
weliswaar een inspirerend boek vond, maar geen praktische toepassings
mogelijkheden zag in hun eigen werkzaamheden. Vooral voor die laatste
groep is het boek van De Boevere een echte aanrader.
Het aantal zelfstandige slijterijzaken in Nederland is in tien jaar tijd meer
dan gehalveerd. Om als zelfstandig winkelier te kunnen concurreren met
het grootwinkelbedrijf, moet je je specialiseren en iets bijzonders bieden,
zo zeggen de retaildeskundigen. Maar zodra je iets bijzonders biedt krijg
je een geselecteerd publiek en heeft je winkel meer bereik nodig om nog
dezelfde hoeveelheid klanten over te houden. Dit dilemma is voor veel
winkeliers onoplosbaar. Ook slijterij De Vuurtoren in Zeeland zou zeker
het loodje hebben gelegd (al was het alleen maar omdat de winkel een paar
kilometer van de Belgische grens ligt, waar de accijns op drank veel lager
is), ware het niet dat slijter Petra de Boevere volop experimenteerde met
de beschikbare technieken van de eenentwintigste eeuw om dat grotere
bereik te realiseren. In haar eigen woorden: ‘Door gebruik te maken van
social media-platformen kunnen we dit sneller en goedkoper dan vroeger.
De hele wereld is een dorp geworden. Realtime, anytime en anywhere.’
Op Twitter verwierf zij een landelijke cultstatus als @slijterijmeisje.
Niet door te zenden en reclameboodschappen te spuien, zoals bedrijven
dat gewend zijn te doen in de oude media, maar door zich te profileren als
een mens van vlees en bloed, een mens met meningen, ideeën en emoties,
en door gesprekken aan te gaan met andere echte mensen. En dan bij voor
keur níét over wijn of sterkedrank. En als je dat goed doet gaan mensen je
aardig vinden en verdien je daardoor ‘sociaal kapitaal’. Steeds vaker kreeg
de Boevere spontaan bestellingen voor kistjes wijn uit alle delen van het
land. Die bestellers gunden haar kennelijk de klandizie meer dan de ano
nieme lokale slijter in hun eigen stad.
Durf te doen, of durf te vragen, liggen dicht bij elkaar. Toen Petra met
een groep Zeeuwse wielerfans met de bus naar Parijs ging om hun Tourheld
Johnny Hoogerland aan te moedigen, wilde zij in de bus het spelletje ‘Petje
op, petje af’ spelen. Maar waar haal je zo snel honderd petjes vandaan?
In de transactionele economie ga je dan naar de Hema om te kijken of ze
daar petjes verkopen. Dan kosten ze zeg 5 euro per stuk, dus dan wordt
het wel een duur grapje. En je moet een hele rij winkels af, want de Hema
heeft vast geen honderd petjes in voorraad. Uiteindelijk sneuvelen vele
leuke plannen door dergelijke praktische of financiële obstakels. Maar in
de deeleconomie wordt het een stuk makkelijker. Eén oproepje op Twitter
en binnen een kwartier meldt iemand zich dat hij nog wel honderd petjes
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Zakendoen op Twitter, kan dat dan?
Petra de Boevere bewijst dat het kan.
Mits je je als een mens profileert en
niet als een anoniem zendend logo
met verkooppraatjes. Desondanks
wemelt het op Twitter van honderdduizenden zakelijke accounts à la
Schildersbedrijf De Boer & Zonen uit
Surhuisterveen, die een keer per week
tweet dat ook deze week de zalmroze
buitenverf weer in de aanbieding
is. En een half jaar later zeggen die
honderdduizenden zakelijke accounts
dan dat ze het hebben geprobeerd,
dat getwitter, maar dat het echt niet
werkt.
Ook Petra’s slijterij de Vuurtoren
heeft een zakelijk twitteraccount.
Maar @vuurtorensluis heeft slechts
194 volgers. Haar menselijke account
@PetradeBoevere heeft er zeventig
keer zoveel. Waarom dan toch ook
nog dat zakelijke account? De Boevere: ‘Daar kan ik de naam en het logo
van mijn winkel kwijt. Dat is ook handig voor de vindbaarheid op Google.’
Naast klanten en fans uit het hele

land stonden haar Twitteravonturen
en haar netwerk ook nog aan de basis
van een reeks boeiende nevenactiviteiten: meedoen aan de Tweede
Kamerverkiezingen, op het schouwburgpodium staan met een eigen
oudejaarsconference, een klm-actie
winnen waarbij zij negenennegentig
vrienden en relaties mocht uitnodigen
voor een vliegreis naar Berlijn, televisieoptredens bij Pauw en Witteman
en een carrière als auteur en publieke
spreker.
Misschien is zij er niet rijk van geworden, maar het heeft haar in ieder
geval een interessant en afwisselend
leven opgeleverd. En al helemaal als
we het vergelijken met de uitkomst
wanneer zij níét de mogelijkheden
van de netwerksamenleving zou hebben onderzocht en dan waarschijnlijk
zou zijn geëindigd als een onbekende
failliete slijter uit Breskens. Hoewel
dat dan weer niet zou passen bij
de Zeeuwse wapenspreuk: luctor et
emergo.

werkloos thuis heeft liggen. ‘Kom maar halen, je mag ze gratis meenemen.’
Het voorbeeld is misschien klein, maar het effect is groot. Want kleine
voorbeelden inspireren om grotere dingen te durven. Zoals de ontwikkeling
van het product ‘Zeeuwierjenever’, en om die zonder enig marketingbud
get landelijk in de markt te zetten. En daarna durfde De Boevere zelfs aan
haar netwerk te vragen: ‘Ik zoek honderd wijnliefhebbers die ieder 1000
euro willen inleggen om de verbouwing van mijn winkel te financieren. Je
krijgt 1200 euro terug, in de vorm van tegoedbonnen die je de komende
drie jaren kunt verzilveren.’ Dat ging makkelijker dan bij de bureaucrati
sche bank. De honderd wijnliefhebbers (Martijn was een van die honderd)
waren snel gevonden. De Boevere verzamelde niet alleen 100 000 euro,
maar werd ook veel praktische kennis rijker over het nieuwe fenomeen
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crowdfunding. Kennis die zij vervolgens weer deelt met haar netwerk.
Naast haar eigen lezenswaardige ervaringen is het boek ook doorspekt
met anekdotes over vermakelijke botsingen tussen de hiërarchische orga
nisatiecultuur en de netwerkeconomie.
Zoals het verhaal over Jochem Myjer, die heel attent theater Carré in
licht dat hij op Twitter gaat roepen dat de kaartverkoop van zijn nieuwe
show begint en heel nadrukkelijk tot vier keer toe waarschuwt dat er extra
serverruimte gereserveerd moet worden. Maar Carré kan dat gewoon niet
geloven. We horen ze bijna denken: Kaartjes verkopen gebeurt toch door
een advertentie in de krant, dat kan toch niet via Twitter? Maar Jochem
heeft een zwerm van een half miljoen fans. Enfin, één tweet van Myjer en
zijn zwerm kwam in actie. Twee minuten later kwam er zo veel rook uit de
server van Carré, dat de website acht uur lang onbereikbaar was.

Abundance — The Future Is Better Than You Think
Peter Diamandis & Steven Kotler (2012)

De hele wereld is in crisis. Somberder dan ooit. In die omstandigheden
komt Abundance (Overvloed) uit, met een verrassend blij geluid. In tijden
van tegenspoed is de mens doorgaans wat sneller geneigd om een nieuwe
messias te volgen, maar het verrassende van Diamandis is dat hij niet zegt:
uw toekomst wordt beter als u mij volgt, zoals we van messiassen gewend
zijn. Nee, hij verkondigt dat de toekomst sowieso beter wordt, of je hem
gelooft of niet, of je hem volgt of niet, ja zelfs als je apathisch stil blijft
zitten en helemaal niets doet.
Politici en media schetsen een actueel wereldbeeld dat valt samen te
vatten als een ‘paradijs voor pessimisten’. Als er één iemand is die dit beeld
radicaal verpest, dan is het wel Peter Diamandis. Samen met journalist Ste
ven Kotler schreef hij deze bestseller, waarin de optimistische boodschap
wordt verkondigd dat de toekomst veel beter is dan wij denken. Alle grote
problemen waar de wereld mee worstelt, worden binnen afzienbare tijd
opgelost door nieuwe wetenschap en technologie. Nieuwe technologieën
die afzonderlijk al exponentieel snel groeien, maar die nóg meer kracht
krijgen door ze samen te voegen. We moeten daarbij bijvoorbeeld denken
aan robotica, nanotechnologie, digitale geneeskunde, artificiële intelligen
tie en giga-breedband. Technologische oplossingen waar nu nog niet eens
aan wordt gedacht, zijn in de toekomst gemeengoed. Niet over honderd
jaar, maar over twintig à dertig jaar.
Diamandis’ ideeën worden redelijk serieus genomen door de heersende
machten, mede doordat hij ongeveer de helft van zijn boek besteedt aan
wetenschappelijke voetnoten en ondersteunend bewijs. En wat zeker ook
zal helpen: hij studeerde moleculaire geneeskunde en ruimtevaarttechniek
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aan het gerenommeerde mit en haalde zijn artsendiploma aan de Harvard
Medical School. Kotler is een bekend journalist die in tientallen gerenom
meerde bladen publiceerde, waaronder The New York Times, LA Times en
Wired.
De waanzinnige gevolgen van overvloed In hoofdstuk 5 gaan we dieper in

op de inhoud van Abundance. Maar eerst zoomen we in op de strekking
van dat boek: we komen uit een wereld waarin alles schaars was, maar we
zijn al hard op weg naar een wereld waarin de meeste dingen in overvloed
beschikbaar zullen zijn. Aldus Diamandis. Als hij daarin gelijk krijgt, zijn
de gevolgen waanzinnig groot. Hoe groot? Dat dringt pas geleidelijk tot je
door, zodra je je begint te realiseren dat het concept schaarste misschien
wel het belangrijkste uitgangspunt is van de manier waarop onze wereld
is ingericht. Schaarste is het leidende paradigma van economie en maat
schappij. Eerst was er schaarste en toen kwamen de verdelingsvraagstuk
ken. Bezit, eigendom, wetgeving; ze hebben allemaal het concept schaarste
als startpunt. En daarna komen de afgeleiden: beveiliging, bewaking,
rechtspraak, gevangenissen. Maar ook handel, administratie, accountan
cy, concurrentie, marketing, belasting. Schaarste is óók het fundament van
de politiek. Het overgrote deel van het politieke debat gaat in meerdere
of mindere mate over verdelingsvraagstukken. Maar als er geen schaar
ste meer is, valt er niets meer te verdelen! De overvloed verdeelt zichzelf.
Kijk maar naar de zuurstof die we inademen. Die is in overvloed aanwezig.
Wanneer u heel diep ademhaalt, zal niemand boos worden dat u een stukje
zuurstof van hem afpikt. Sterker nog: niemand claimt het eigendomsrecht
van de zuurstof. Niemand zet een hekje om de zuurstof, niemand verhan
delt het en niemand die bijhoudt en controleert hoeveel zuurstof u zich
toe-eigent. Nobody cares. Want er is toch genoeg. Hetzelfde verschijnsel zal
optreden bij andere producten en diensten die in overvloed beschikbaar
komen. De Allerhande in de Albert Heijn is in essentie een mooi kooktijd
schrift met een vergelijkbare winkelwaarde van een paar euro. Het wordt
door velen als waardevol beschouwd. Maar Albert Heijn heeft besloten het
tijdschrift in overvloed te drukken en gratis uit te delen. Er staat geen hekje
om de bak Allerhandes. Niemand die bijhoudt of controleert hoeveel u er
meeneemt. Maar u neemt niet een hele stapel mee, want waarom zou u?
Als u uw exemplaar kwijtraakt, kunt u altijd weer gratis een nieuwe pak
ken. Omdat iedereen dat weet, valt er ook geen handeltje in te beginnen.
Zelfs onze menselijke emoties en geestelijk welzijn zijn diep verweven
met het concept schaarste. Dingen die schaars zijn, wekken onze hebzucht
op, of afgunst. Of ze fungeren als motivationele drijfveer om die dingen in
ons bezit te krijgen. En als we die dingen dan eenmaal hebben, worden we
overspoeld door de emotie angst, de angst om die schaarse dingen weer
kwijt te raken. Of wantrouwen ten aanzien van mensen die onze schaarse
dingen van ons zouden kunnen afpikken. Miljoenen mensen vinden die
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Zonder schaarste geen diploma’s
Ons traditionele schoolsysteem is
ongemerkt volledig gefundeerd op
het concept van schaarste.
We willen graag denken dat het leveren van kennis het primaire product
is van onderwijs, maar stiekem gaat
het om die diploma’s. Het diploma is
de holy grail, want — zo is ons vanaf de
geboorte ingepompt — dat diploma
is onze toegangspoort tot de schaarse baantjes waar we het meeste
geld kunnen verdienen, om zoveel
mogelijk van die schaarse spulletjes
te kopen. Dat werkt natuurlijk alleen
maar als ook het diploma zelf schaars
is. Daarom is er een systeem ontwikkeld van toetsen en rapporten, van
examens in verzegelde enveloppen
en streng kijkende surveillanten,
van zittenblijven en overgaan, van
Cito-toetsen en boekjes die je trucjes
leren om die toetsen en examens
beter te maken. Zogenaamd zijn die
examens bedoeld om te kijken of we
de geleverde kennis wel goed hebben
begrepen. Maar het eigenlijke doel is
het verdelen van schaarse diploma’s,
om later de schaarse spulletjes te
kunnen kopen. Dit is zó belangrijk dat
een heel leger van onderwijsambte-

naren streng toezicht houdt op de
diplomaverdeling. Het diplomasysteem is volledig afhankelijk van het
bestaan van schaarse spulletjes aan
het eind van de schoolcarrière. Zodra
er geen schaarste meer is, verliest het
diplomasysteem onmiddellijk zijn
bestaansrecht.
En voordat u tegen deze stelling
gaat protesteren, denk dan eerst
eens aan het overvloedige product
zuurstof. U kunt het gratis en onbeperkt inademen, maar hoe beter uw
ademhalingstechniek des te meer
plezier u ervan heeft. Daarom zijn er
talloze yogaleraren die lesgeven in
ademhalingstechnieken. Die kennis
is waardevol. Er zijn genoeg mensen
bereid om die yogaleraar daarvoor te
betalen. Maar niemand is geïnteresseerd om aan het eind van die lessen
een diploma Optimaal Ademhalen te
ontvangen, want zo’n diploma voegt
niets toe.
Zodra paradigma’s gaan wankelen,
wankelen automatisch de organisaties en systemen die op dat paradigma zijn gefundeerd. Zie verder
hoofdstuk 8: De onvermijdelijke
onderwijsrevolutie.

angst zelfs zo ondraaglijk, dat ze hun dingen hebben verzekerd tegen dief
stal. Maar niemand is bang dat zijn Allerhande wordt gepikt, want die zijn
er toch in overvloed.
Bent u ook schaarstemedewerker? Tegenover die ene landbouwer en die

ene fabrieksarbeider die onze waardevolle schaarse spulletjes produceren,
staan verderop in de economie tientallen mensen die zich bezighouden
met de verdeling ervan. Ingenieuze organisatiemodellen met organo
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grammen en functieomschrijvingen zorgen ervoor dat al die mensen het
juiste visitekaartje hebben. Zoals bijvoorbeeld administratief medewer
ker, verkoopmedewerker, beveiligingsmedewerker, juridisch medewerker,
belastingmedewerker, controlerend ambtenaar. Door al die verschillende
visitekaartjes valt het niet meteen zo op, maar welbeschouwd valt meer
dan de helft van de beroepsbevolking onder de verzamelnaam schaarstemedewerkers. Bij het ontbreken van schaarste zijn al deze beroepen in één
klap overbodig. Daarom hebben jonge bedrijven in de interneteconomie
die opereren met businessmodellen waarbij hun spulletjes gratis worden
weggegeven ook zo weinig werknemers. Door zelf de schaarste van hun
product op te heffen, hebben ze geen schaarstemedewerkers meer nodig.
Overvloed is een compleet nieuw paradigma. Hoe kan het toch zijn dat
een kleine voorhoede het nieuwe paradigma enthousiast omarmt, terwijl
het grootste deel van de wereld volstrekt machteloos in de grootste crisis
sinds de Tweede Wereldoorlog blijft hangen, een crisis die is gebaseerd op
het oude paradigma van schaarste? Het volgende boek geeft meer inzicht
in die vraag.

Paradigma’s: Mentale modellen voor de toekomst

Joel Arthur

Barker (1992)

Een van de meest saaie boektitels aller tijden en daardoor ook nooit een
hit geworden, maar de inhoud is er niet minder om. Barker maakt heel
overtuigend duidelijk hoe beperkt de menselijke geest is om met nieu
we ideeën om te gaan, of om ons gedrag aan te passen zodra er nieuwe
mogelijkheden ontstaan. Paradigma is een moeilijk woord voor ‘het geheel
van aannames, regels en gewoontes dat we als startpunt hanteren wan
neer we een oplossing moeten bedenken voor een probleem’. Voorbeel
den van paradigma’s zijn: Als je ziek bent, moet je naar de dokter, Leren
doe je op school, Zakelijke correspondentie moet in een ordner bewaard
worden. Paradigma’s zijn buitengewoon nuttig. Ze maken het leven een
stuk makkelijker en overzichtelijker. Je moet er niet aan denken om bij elk
klein probleempje steeds opnieuw alle aannames te toetsen. Veel minder
bekend is dat er ook een nadeel kleeft aan paradigma’s. Na korte tijd zijn
paradigma’s zo verwrongen met ons brein, dat we niet meer in staat zijn
om oplossingen buiten het paradigma te bedenken zodra de omstandig
heden wijzigen. Zodra de e-mail werd uitgevonden werden die mailtjes
jarenlang massaal uitgeprint. En bij sommige bedrijven gebeurt dit in 2015
nog steeds. Want zakelijke correspondentie moet in ordners bewaard, niet
waar?
Barkers boek staat barstensvol verbluffende voorbeelden over de men
selijke onmacht om met nieuwe ideeën om te gaan. We noemen er één. In
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de tijd dat de compact disc werd uitgevonden, bogen tachtig hoogst intel
ligente Japanse ingenieurs zich over het eerste prototype van de cd. Die
leek heel veel op de huidige cd die we kennen, maar er was één opvallend
verschil. Hij had dezelfde afmetingen als de elpee van vinyl. En er pasten
wel twintig elpees op één cd. De marketeers van Sony roemden hun col
lega’s om zoveel technisch vernuft. Maar zij voorzagen wel een probleem.
Als één elpee twintig gulden kost en we stoppen nu twintig elpees op zo’n
schijfje, moeten we dan 400 gulden gaan vragen? Welke consument gaat
dan nog cd’s kopen?
Enfin, het duurde nog vele maanden voordat een toevallige buitenstaan
der de simpele oplossing zag waar al die tachtig ingenieurs blind voor wa
ren geweest: ‘Je kunt het schijfje toch ook veel kleiner maken!?’
Dat is het gevaar van paradigma’s. De ongeschreven regels van de bran
che vormen bijna onneembare vestingen in het hoofd van de werknemers.
Een muzikale geluidsdrager is nou eenmaal groot, rond en glimmend en
heeft een gaatje in het midden, zo zat in het hoofd van tachtig hoogopge
leide ingenieurs. En onbewust is dat dan het startpunt voor het ontwerp
van de cd.
Koester de onwetende buitenstaander Het boek van Barker verklaart waar

om doorbraakinnovaties in een bedrijfstak praktisch altijd afkomstig zijn
van buitenstaanders. Buitenstaanders hebben nog geen last van de para
digma’s.
De cd is dan wel niet meer zo groot als de elpee, maar hij is nog wel
steeds glimmend, rond en met een gaatje. Jaren later laat de smartphoneindustrie zien dat het ook best mogelijk is om een mat vierkant geheugen
kaartje zónder gaatje te maken, dat als muzikale geluidsdrager duizenden
liedjes kan bevatten.
Barker distilleert een zeer opvallend organisatieadvies uit zijn bevin
dingen, een advies dat compleet haaks staat op wat in zo’n beetje alle
bedrijven gebeurt. Nieuwe werknemers worden eerst ingewerkt, krijgen
instructies, beginnen met eenvoudig werk en pas als ze weten hoe alles
werkt, mogen ze ingewikkelder taken uitvoeren. Inwerken? Dat is het al
lerdomste wat je kunt doen, zegt Barker. Nieuwe werknemers zonder er
varing zijn juist in hun eerste werkweek het meest van waarde. In hun
onwetendheid zijn ze als enige in staat om oplossingen te zien waar de rest
van het bedrijf blind voor is geworden. Maar dan moet je ze niet eerst in
werken en ze de bestaande paradigma’s van je organisaties aanleren. Laat
ze liever onbevangen rondkijken en zelf werkwijzen verzinnen. Negen van
de tien keer zullen ze iets bedenken waarvan al bekend is dat het niet de
optimale oplossing is. Maar de tiende keer komt zo’n nieuwkomer met het
ei van Columbus.
De volgende twee boeken borduren min of meer voort op datzelfde in
zicht.
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Ervaring is een handicap voor innovatie
Wie het boek van Barker uit heeft,
kan nog maar tot één onvermijdelijke
conclusie komen. De in de organisatiekunde en hrm zeer hoog aangeslagen eigenschap ‘ervaring’ wordt
zwaar overschat. Oké, een organisatie
die goed functioneert en voorlopig op
soortgelijke voet wil doordraaien kan
veel profijt hebben van het aannemen
van ervaren werkkrachten. Door hun
ervaring zijn zij in staat om de actuele
performance verder te perfectioneren. Maar organisaties die door
veranderende omgevingsfactoren in
een crisis zijn geraakt en dringend
een frisse wind nodig hebben om te
kunnen overleven, die zijn waarschijnlijk alleen maar verder van
huis als ze nieuwe werknemers met
ervaring gaan werven. Want zij komen
hoogstwaarschijnlijk met oplossingen
uit het oude bedrijfstakparadigma,

dus oplossingen die nou juist niet
meer werken.
Toch is dit nog steeds de hardnekkige
gewoonte. Wanneer het ministerie
van Financiën morgen zal besluiten
om een commissie in te stellen die de
contouren van een nieuw bankensysteem moet ontwerpen, dan kunnen
we er vergif op innemen dat die
commissie zal bestaan uit mensen die
al dertig jaar de dienst hebben uitgemaakt in diezelfde bankensector. Dat
ligt misschien wel voor de hand, maar
toch is het een heilloze weg. Want als
zij de oplossing zouden weten, dan
hadden ze die oplossing de afgelopen
dertig jaar wel al geïmplementeerd.
De kans om innovatieve oplossingen
te vinden wordt tientallen malen groter als die commissie wordt samengesteld uit grote denkers zonder enige
bankenkennis.

Psychologeld — Waarom we stoppen met denken als we
beginnen met uitgeven Anna Dijkman & Chris Zadeh (2011)
Dat mensen gewoontes die ze jarenlang toepassen en waardes die ze jaren
lang geloofd hebben, niet zomaar aan de kant schuiven, daar kunnen we
ons nog wel iets bij voorstellen. Maar dat mensen zelfs de meest simpele,
volstrekt objectieve rekensommetjes massaal negeren bij het nemen van
hun beslissingen, dat is merkwaardig. Dijkman & Zadeh tonen dat aan,
aan de hand van de uitkomsten van tientallen experimenten uit de sociale
psychologie, op een luchtige manier beschreven.
50 euro is 50 euro, zegt de economische wetenschap. Of u nou één bil
jet van 50 euro op zak heeft, of vijf biljetten van tien euro, dat is precies
hetzelfde, dat maakt geen enkel verschil. En op grond van zulke objectieve
onbetwistbare waarheden, wordt vervolgens economisch beleid gemaakt.
Macro-economisch beleid door overheden en bedrijfseconomisch beleid
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door commerciële ondernemingen. Het menselijk gedrag heeft echter zijn
eigen waarheden. Als u met één biljet van 50 euro een winkel binnenloopt
gaat u gemiddeld minder kopen dan als u diezelfde winkel binnenloopt
met vijf biljetten van 10 euro. Raar maar waar. Iets met ‘biljetbreekangst’.
Een slimme groentekoopman op de markt wist dit natuurlijk allang. Die
geeft liever vijf losse euro’s terug als wisselgeld dan een biljet van vijf.
Des te groter de kans dat u dan zegt: ‘Ach, doe ook nog maar die meloen.’
Want zo’n marktkoopman weet vaak meer van economisch gedrag dan de
hoogleraar econometrie op het Centraal Planbureau.
Mensen zijn rare wezens. Die doen nou eenmaal onvoorspelbare irra
tionele dingen. Maar hoe zit het met hoogopgeleide professionals zoals
beleggingsexperts, rechters en artsen, die in hun werk consciëntieus alle
plussen en minnen afwegen alvorens op rationele grondslag de objectief
beste beslissing te nemen? Die zullen toch veel te deskundig zijn om in
psychologische valkuilen trappen? Helaas, het blijken net zulke rare we
zens als gewone mensen. Dijkman en Zadeh verwijzen veelvuldig naar het
werk van Daniel Kahneman (een psycholoog die de Nobelprijs voor de
Economie (!) won) en zo komen we via een omweg op het spoor van een
verbijsterend wetenschappelijk artikel van Kahneman en Tversky: ‘Ratio
nal Choice and the Framing of Decisions’. Ervaren artsen kregen schrif
telijk een casus voorgelegd over een patiënt met longkanker. Wat zou u
adviseren: bestraling of opereren? Beide behandelingsmethoden hadden
hun voor- en nadelen. Bestraling was een relatief veilige ingreep en gaf op
de korte termijn de beste vooruitzichten. Een operatie was riskant, maar
gaf de meeste kans op blijvend herstel. Dus dat de meningen verdeeld wa
ren, is rationeel nog perfect te verklaren. Het verbijsterende van dit experi
ment was echter dat een aanzienlijk deel van de ervaren artsen makkelijk
was te foppen door de objectieve feiten alleen maar op een iets andere ma
nier te verwoorden. 90 procent van de patiënten die geopereerd worden,
overleeft de operatie. Dat klinkt optimistisch. Als het zo verwoord wordt,
kiest slechts 18 procent van de artsen voor bestraling. Maar als we exact
hetzelfde op een iets andere manier verwoorden — 10 procent van de pa
tiënten die geopereerd worden overlijdt door de operatie — dan laten vele
artsen zich afschrikken en kiest opeens 44 procent voor bestraling. Maar
als 90 procent overleeft, betekent dat automatisch dat 10 procent over
lijdt. En als 10 procent overlijdt, betekent dat automatisch dat 90 procent
overleeft. Het zou dus geen enkel verschil moeten maken in onze rationele
beslissingen hoe we het verwoorden. De praktijk is echter weerbarstiger.
Oók de praktijk van zeer hoog opgeleide professionals.
In een hiërarchische top-down organisatiestructuur wordt doorgaans
stilzwijgend aangenomen dat de grootste deskundigen boven komen drij
ven in de top van de piramide en dat zij de beste beslissingen kunnen
nemen. En ook al zijn we niet altijd blij met de beslissingen van de top, we
kunnen er toch op zijn minst van uitgaan dat de experts (mits zij geen dub
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bele agenda hebben) objectieve en rationele beslissingen nemen? De voor
beelden uit Psychologeld laten zien dat de homo sapiens vooral erg goed
is in zelfoverschatting van zijn eigen intellect. Het pijnlijkst komt dat tot
uiting in het slothoofdstuk, waarin het zogeheten Dunning-Kruger-effect
wordt uitgelegd. Naarmate een mens minder af weet van een bepaald on
derwerp, wordt de kans dat groter hij zichzelf als bovengemiddeld deskun
dig inschat. Proefpersonen die bijvoorbeeld een spellingtest doen en bij
de slechtste 10 procent scoren, denken vaak dat ze bij de beste 40 procent
zitten. Pijnlijk of hilarisch? Dat mag u zelf kiezen.
Als we het Dunning-Kruger-effect vrij vertalen naar een andere context
zou het bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: hoe minder een digibete mi
nister of ceo van internet af weet, des te groter de kans dat hij zichzelf een
bovengemiddelde deskundigheid op dit terrein toedicht. Het is overigens
een vrij makkelijk te genezen aandoening, dat Dunning-Kruger-effect. Een
realitycheck is de aangewezen behandelingsmethode. Feedback doet won
deren! Confronteer de zichzelf overschattende proefpersonen maar met de
volledige uitslag van de spellingtest, dan piepen ze wel anders.
Maar uitgerekend feedback is nou net een van de zwakke schakels in
een hiërarchisch systeem. Slimme managers weten dat meestal wel op te
lossen door goed naar kritische dwarsliggers in en rond de organisatie te
luisteren. Maar er zijn ook managers die zich bij voorkeur door meelopers
en jaknikkers laten omringen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor het Dun
ning-Kruger-effect. In netwerkorganisaties speelt het feedbackprobleem
helemaal niet. Dat organisatiemodel creëert de feedback al automatisch.
Want zodra een hiërarchie ontbreekt, vervalt automatisch het motief voor
jaknikkers.

De mietjesmaatschappij

Marcel Roele (2000)

Het is niet alleen het onvermogen van het irrationele individu waar (emo
tionele) blokkades ontstaan die vooruitgang, wijsheid en slimme veran
deringen in de weg staan. Zelfs de betrouwbare, oerdegelijke, rationele
wetenschap ontkomt niet aan de destructieve krachten van de heilige pa
radigma’s.
Roele neemt de afgelopen eeuw wetenschap onder de loep en legt pijn
lijk duidelijk bloot dat er eigenlijk nog niet zo gek veel veranderd is in de
wetenschap, sinds de vijftiende eeuw waarin dé toonaangevende geleerden
beweerden dat de wereld plat was en de hersens insloegen van een klein
groepje jonge frisse geleerden die dat waagden te betwijfelen. Het gebeurt
alleen wat geciviliseerder vandaag de dag. De dwarsliggers worden tegen
woordig niet meer met fysieke wapens bestreden, maar met psychologi
sche, juridische en financiële wapens.
De wetenschapsjournalist Roele neemt zijn lezers mee op een fascine
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rende historische reis door de recente wetenschap, waarin hij aantoont hoe
politieke dogma’s en ideologieën wetenschappelijke paradigma’s hebben
gecreëerd. Het bekendste voorbeeld is de nature-nurture-discussie. Iedere
student die in de jaren zestig of zeventig een willekeurige studie in de so
ciale wetenschappen heeft gevolgd, is grootgebracht met de wetenschap
pelijke ‘waarheid’ dat de verschillen tussen individuele mensen uitsluitend
het gevolg zijn van verschillen in de opvoeding (nurture) en dat verschillen
in genetische aanleg (nature) geen enkele rol spelen. Vele bekwame we
tenschappers die deze aanname ongeloofwaardig vonden en — zoals een
goed wetenschapper betaamt — hypotheses waardenvrij wilden onderzoe
ken om het tegendeel te bewijzen, werden door collega-wetenschappers
stelselmatig zwartgemaakt. De oorsprong van deze hetze lag ongetwijfeld
in het collectief trauma dat de Tweede Wereldoorlog had nagelaten. De na
zi’s hadden miljoenen mensen vermoord, uitsluitend vanwege hun genen.
Dat mocht natuurlijk nooit meer gebeuren. Wanneer de wetenschap zou
aantonen dat verschillende bevolkingsgroepen gemiddeld verschillende
genetische eigenschappen hebben, zou dat een potentiële voedingsbodem
kunnen zijn voor toekomstige nazi’s.
Op zich een mooie humane idealistische gedachte, maar met weten
schap heeft het weinig van doen. Bovendien klinkt het volstrekt onlogisch
dat genen geen rol zouden spelen bij de mogelijkheden van een mens. Kijk
alleen maar op de atletiekbaan. In 2020 worden in Tokio de Olympische
Spelen gehouden. Vijf jaar vooraf voorspellen welke atleten de medailles
gaan winnen is nattevingerwerk. Maar we kunnen nu wel al met 99 procent
zekerheid voorspellen dat in de finale van de 100 meter sprint voor man
nen uitsluitend hardlopers van West-Afrikaanse oorsprong op de baan zul
len staan. De olympische marathon van 2020 daarentegen wordt met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gewonnen door een Oost-Afri
kaan. Waarschijnlijk een Keniaan, of anders een Ethiopiër. En niet zomaar
een Keniaan. De snelste Keniaanse marathonlopers zijn bijna allemaal van
één specifieke etnische minderheid in Kenia, de Kalenijnen.
Taboesfeer Geheel conform de verwachtingen is uit onderzoek gebleken dat

die snelle lopers andere beenspieren hebben. Andere onderzoekers wezen
op de vorm van de kuit in relatie tot de enkel. Hoe dan ook, de verschillen
in de atletiekgunstige genen zijn gerelateerd aan het ras. Als wetenschap
pelijk onderzoeker mag je dat veilig concluderen. Genen in de benen, die
mogen wel verschillen. Maar als diezelfde wetenschapper vervolgens zijn
aandacht verplaatst naar genen die zich één meter hoger in het menselijk
lichaam bevinden en zich oprecht afvraagt of de werking van de hersenen
misschien ook genetisch kan verschillen op basis van ras of geslacht, dan
betreedt hij een zeer gevoelig terrein. Dergelijk onderzoek heeft decennia
lang in de taboesfeer verkeerd. Wetenschappers die dat taboe doorbraken,
konden erop rekenen dat zij al bij voorbaat werden beschuldigd van racis
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Wetenschap is minder zuiver dan gedacht
De belangrijkste verdienste van het
boek De Mietjesmaatschappij is dat
het laat zien dat wetenschappelijke
waarheden die worden gepresenteerd
lang niet altijd zo zuiver, objectief
en rationeel zijn als door menigeen
gedacht wordt. Ideologische opvattingen kunnen de waarheidsvinding
blijkbaar danig in de weg zitten.
Populistisch gezegd: wetenschap is
soms politiek correct.
Wanneer de mythe van de immer
onkreukbare wetenschap eenmaal is
doorgeprikt, kunnen we dit doortrekken naar de wetenschapsdisciplines

die Roele geheel onbesproken laat,
zoals farmacie, milieu en economie.
De wetenschappelijke output op
deze terreinen heeft dikwijls zeer
vergaande financiële consequenties
voor bepaalde belanghebbenden.
Wanneer is aangetoond dat wetenschap kwetsbaar kan zijn voor
politiek correcte conclusies, dan is
het opeens niet meer dan logisch dat
de wetenschap ook kwetsbaar is voor
‘financieel correcte’ conclusies. Dat
heeft niets met cynisme te maken, dat
is nuchtere realistische bezorgdheid.

me of seksisme, met alle gevolgen voor hun wetenschappelijke carrière.
Dankzij onderzoek naar eeneiige tweelingen en adoptiekinderen is in
middels de wetenschap het erover eens dat er wel degelijk zoiets bestaat
als genetische aanleg en dat dit niet met opvoeding valt weg te poetsen.
Maar op andere maatschappelijke terreinen zoals media en politiek, waar
in mensen die in de jaren zestig en zeventig hebben gestudeerd een do
minante positie innemen, blijft de achterhaalde mythe nog hardnekkig
voortbestaan. Met onvermoede maatschappelijke consequenties.
We gaan straks steeds dommer worden Als samenleving gaan we stap

je voor stapje vooruit. We worden gemiddeld steeds intelligenter. Dat is
de gangbare gedachte. En dat blijkt ook waar te zijn, aldus Roele. Maar
hoe lang nog? Want die vooruitgang hebben we uitsluitend te danken aan
verbeterde leefomstandigheden. De gemiddelde Nederlander heeft in vijf
tig jaar twintig iq-punten gewonnen. Maar in genetische aanleg holt het
gemiddelde iq in de rijke landen al een paar generaties achteruit, want
intelligentie is erfelijk belast. De oorzaak: rijke mensen planten zich veel
minder voort dan arme mensen. Tussen armoede en intelligentie blijkt een
grote correlatie te bestaan, waarbij de intelligentie de determinerende fac
tor is. Kortweg: slimme mensen zijn beter in staat om zich uit armoede
te ontworstelen. Wanneer de intelligentste genen zich het minste voort
planten, gaat de samenleving op den duur gemiddeld minder intelligent
worden. Ruim een eeuw geleden was het daarom onder vooruitstrevende
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geleerden — en met name onder linkse intellectuelen — een populaire visie
dat de overheid invloed moest uitoefenen op de voortplanting. Welvarende
gezinnen zouden aangemoedigd moeten worden om meer kinderen te krij
gen; kansarme genen daarentegen zouden ontmoedigd moeten worden om
zich voort te planten. Zo werd er in die tijd gebrainstormd over negatieve
kinderbijslag. In vele landen zijn ook daadwerkelijk dergelijke maatregelen
genomen. Denk aan sterilisatieprogramma’s voor zwakbegaafden. Maar
ook overheidsbeleid voor kinderopvang of zwangerschapsverlof heeft als
bijkomend effect dat welvarende gezinnen gestimuleerd worden om kinde
ren te krijgen. Welbeschouwd is betaald zwangerschapsverlof een privilege
voor moeders met een betaalde baan. Voor moeders zonder betaalde baan
is er immers helemaal geen zwangerschapsverlof. Maar ideologisch wordt
dit neveneffect nu nooit meer genoemd. De maatschappelijke motivatie
voor zwangerschapsverlof luidt: ‘Iedereen heeft recht op een kind.’ Want
sinds de nazitijd is overheidsbeleid gebaseerd op genen een groot taboe.
De boemerang van de medische vooruitgang De natuur heeft overigens zelf

wel zijn trucjes om af te rekenen met slechte genen. Duizenden ziektes
zijn erfelijk en sommige ziektes zijn zo ernstig dat de lijders aan die ziekte
al op kinderleeftijd sterven. Of dat nou door de natuur zo bedoeld is of
niet, feit is dat daardoor de zieke genen zich niet kunnen voortplanten.
Totdat de mens ingrijpt op de natuur en de medische wetenschap zo ver
voortschrijdt dat ziektes behandeld kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld
de erfelijke stofwisselingziekte pku. Vroeger stierven patiënten jong, te
genwoordig kunnen ze in leven blijven en zelfs kinderen krijgen. Dat is
natuurlijk zeer goed nieuws voor de betrokkenen. Maar deze medische
vooruitgang heeft ook een onverwachte schaduwzijde voor de menselij
ke soort. Want een op de vijftig baby’s is nu al drager van het pku-gen.
Alleen als beide ouders (een kans van een op vijfentwintighonderd) het
pku-gen dragen kun je de ziekte krijgen, dus dat valt nog wel mee. Maar
naarmate steeds meer baby’s met zo’n gen geboren worden, neemt het ri
sico exponentieel toe. En dan is de opmars van het pku-gen nog maar een
van de vele duizenden erfelijk belaste genen. De medische wetenschap is
onbedoeld zijn eigen boemerang aan het creëren. Dat valt waarschijnlijk
ook wel weer op te lossen, maar dan is het wel nodig dat elke vorm van on
afhankelijk genetisch onderzoek uit de taboesfeer komt. Ethici verdienen
een prominente plaats in het genetisch onderzoek, maar ideologen kunnen
beter op afstand gehouden worden.
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Animal Farm

George Orwell (1945)

Animal Farm wordt doorgaans beschouwd als een roman, een satire, en
zo beschouwd is dit boek ongetwijfeld de meest verrassende titel in de
Easycratische Bibliotheek. Maar je kunt Animal Farm ook anders lezen,
niet als een satire, maar als een universele analyse van wat er gebeurt als
een bestuur of management te veel macht krijgt en hoe belangrijk het is
dat een organisatiestructuur erin voorziet dat er voldoende mogelijkheden
zijn om de leiders op tijd te corrigeren, ongeacht of dit politieke leiders zijn
of leiders van een bedrijf. Aldus beschouwd is Animal Farm misschien wel
het meest belangwekkende managementboek aller tijden.
Het verhaal in het kort: Op een boerderij grijpen de dieren de macht.
Boer Jones die hen uitbuit wordt weggejaagd en de dieren gaan zelf de
boerderij runnen, op basis van zeven nieuwe wetten die maar voor één
uitleg vatbaar zijn, zoals ‘All animals are equal’ en ‘Four legs is good, two legs is
bad’. Op de korte termijn gaan alle dieren erop vooruit. Zij hoeven minder
hard te werken en zij hebben meer te eten. Ook de totale opbrengst van
de boerderij gaat erop vooruit. Totdat de varkens zichzelf opwerpen als de
nieuwe leiders die de andere dieren instructies geven. De andere dieren
accepteren dat en daarna kennen de varkens zichzelf sluipenderwijs steeds
meer privileges toe, ten koste van de andere dieren, die steeds harder moe
ten werken doordat de varkens zich niet meer op het land vertonen, maar
zich verschansen in het voormalige woonhuis van boer Jones. De varkens
praten dit goed door te verklaren dat zij het heel druk hebben met orga
niseren en toezicht houden. En dat dit zo veel denkkracht vereist dat zij
daarom recht hebben op alle eieren en melk die de boerderij produceert.
Wanneer de overige dieren protesteren, worden zij met geweld en intimi
datie afgestopt. De varkens, die inmiddels op twee benen zijn gaan lopen,
begrijpen dat hun privileges duidelijk in strijd zijn met de zeven wetten
en daarom veranderen ze stiekem de wetten die op de deur van de schuur
staan geschilderd. Op een ochtend staat daar opeens ‘All animals are equal,
but some animals are more equal than others’ en ‘Four legs are good, two legs are
better’. De andere dieren zijn te murw om nog te protesteren. Ze zijn uitge
put, ze krijgen nauwelijks nog te eten en werken nu meer uren per dag dan
toen ze voor boer Jones werkten.
Animal Farm verscheen in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, waar
in het communisme de collectieve aartsvijand was van het Vrije Westen.
Het boek werd daarom dankbaar ontvangen als een vernietigende kritiek
op de communistische revolutie. In elke recensie en in elke literatuurles
op school wordt Animal Farm uitgelegd als een satirische parodie. En dat
was natuurlijk ook zo. De oppervarkens Old Major, Napoleon en Snow
ball staan model voor Lenin, Stalin en Trotski. En het sympathieke naïeve
werkpaard Boxer staat symbool voor het proletariaat. Boxer is loyaal en
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Moderne varkens
All animals are equal, zij moeten
werken voor hun salaris, behalve the
pigs, die doen niets, die graaien de
opbrengsten van de werkezels naar
zich toe. In moderne tijden hebben
ook Europarlementariërs zo hun privileges bedongen. Ze hebben boven
op hun riante salaris recht op een
daggeldvergoeding voor iedere dag
dat ze in het Europarlement vergaderen. Om het ze een beetje makkelijk
te maken, ligt er ’s morgens vroeg om
zeven uur al een presentielijst klaar.
Het tekenen van die lijst is voldoende
om circa driehonderd euro te cashen,
ook als je meteen daarna het gebouw
verlaat en de rest van de dag zelfs
geen vergaderstuk meer inziet. Vooral
op vrijdagochtend is het een drukte
van belang bij die presentielijsten.
Zonder enige gêne staan talloze
Europarlementariërs met de reiskoffer
in de hand, in de rij te wachten tot
ze kunnen tekenen alvorens in het
vliegtuig te stappen om het weekend
te vieren in hun eigen land.

Zo nu en dan wordt dit tafereeltje
ruw verstoord door de onverwachte
komst van een cameraploeg van
een actualiteitenrubriek uit een van
de lidstaten. Dan gebeurt er iets
heel merkwaardigs. Een deel van de
‘daggeldcashers’ duikt ijlings weg, of
houdt snel een hand voor het gezicht,
om maar buiten beeld te blijven, en
als dat niet lukt put men zich uit in
smoesjes. Je kunt daarvan denken
wat je wilt, maar deze lieden hebben
in ieder geval nog het realiteitsbesef
dat hun daggeldhonger op zijn minst
dubieus is. De meest bizarre reactie
komt echter van een aantal Euro
parlementariërs die de cameraploeg
— zowel verbaal als fysiek — agressief
en intimiderend bejegent. Zij verwijten de filmploeg onbeschoftheid!
De wereld op zijn kop. Een bizarre
gedachtegang. Maar niet voor de
lezers van Animal Farm. Zij herkennen
onmiddellijk het gedrag en de redenering van de varkens van boer Jones.

sterk. Vooral dankzij hem blijft Animal Farm overeind. Zijn enige gebrek is
zijn blinde vertrouwen in de leiders en zijn onvermogen om hun corruptie
te zien. De beloning voor zijn loyaliteit laat te wensen over. Wanneer Boxer
te oud wordt om nog te kunnen werken zeggen de varkens dat ze hem naar
een rusthuis brengen. In werkelijkheid wordt Boxer echter aan een paar
denslager verkocht.
Als propagandamateriaal tegen het politieke systeem van de vijand in
de Koude Oorlog was Animal Farm natuurlijk buitengewoon geschikt. En
als de Koude Oorlog in de jaren tachtig door perestrojka, glasnost en het
slopen van de Berlijnse Muur ten einde komt, dreigt Animal Farm in de
vergetelheid te raken. Geheel ten onrechte, want daarmee wordt voorbij
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gegaan aan de diepere algemene boodschap van het boek, die is samen te
vatten in slechts twee woorden: ‘Macht corrumpeert.’
Het sluipende patroontje van Snowball en Napoleon zien we namelijk
overal in de wereld steeds terugkeren, ongeacht de politieke gezindte.
Wanneer in 2011 tijdens de Arabische Lente enkele dictatoriale leiders on
der massaal gejuich van hun troon worden gestoten, vraagt menigeen zich
al meteen af hoe lang het zal gaan duren voordat de nieuwe machtshebbers
hun voorgangers zullen overtroeven in dictatoriaal gedrag en de bevolking
nog slechter af is dan vóór 2011. Of het nou de managers van een land zijn,
of de managers van een bedrijf, op de een of andere manier gebeurt er iets
raars in het hoofd van mensen zodra zij macht krijgen. Hoe aardig, lief,
sympathiek of ethisch zij ook waren voordat zij die macht kregen, want
dat lijkt nauwelijks een rol te spelen. Velen krijgen de neiging om zichzelf
steeds meer privileges toe te kennen. De wetten en regels die voor anderen
gelden, gelden niet voor hen. En opvallend genoeg, vaak te goeder trouw.
Managers die wegens gedwongen bezuinigingen loyale werknemers ont
slaan en in dezelfde week voor zichzelf een nieuwe leaseauto van meer
dan een ton bestellen, lijken er oprecht van overtuigd dat dit een goede en
rechtvaardige beslissing is.
In Easycratie werd het voorbeeld aangehaald van een Nederlandse
minister die zijn zonnebril verloor en zonder enige gêne een nieuwe bril
kocht, op kosten van zijn ministerie. Het bedrag was te futiel om dit gedrag
te verklaren als hebzucht. Het kan haast niet anders dan dat deze minister
er heilig van overtuigd was dat zijn declaratie rechtvaardig was. Iedere
ambtenaar die zijn zonnebril verliest moet natuurlijk op eigen kosten een
nieuwe kopen, maar voor een minister gelden andere regels. Hij moet im
mers het land besturen, en dat gaat niet zonder zonnebril.
Hoe dat precies werkt in zo’n hoofd, dat mogen de psychologen en an
dere breinwetenschappers onderzoeken. Ondertussen lijkt het een slimme
aanbeveling om bij het ontwerpen van organisatiestructuren voldoende
waarborgen in te bouwen zodat de machthebbers vroegtijdig gecorrigeerd
kunnen worden wanneer zij het te bont maken. In een commerciële set
ting zijn vrije marktwerking, aandeelhoudersvergaderingen en raden van
commissarissen zulke waarborgen. Zij kunnen de ceo ontslaan. In een
staatsrechtelijke setting is eeuwen geleden al de trias politica (driemach
tenleer) bedacht. Door een scheiding van de machten in wetgevende, uit
voerende en rechterlijke macht, kun je voorkomen dat een staat afglijdt
naar een Animal Farm. In een democratisch land als Nederland fungeert
de trias politica als ingebouwd controlemechanisme. Althans in theorie. In
de praktijk is de trias politica steeds meer aan erosie onderhevig. Officieus
toezichthouder van die erosie is van oudsher de vrije pers, die daarom ook
wel ‘de vierde macht’ wordt genoemd. Maar is die vrije pers tegenwoordig
nog wel in staat om die belangrijke maatschappelijke functie te vervullen?
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Wie sloopt het Huis van Thorbecke?
Thorbecke, wie was dat ook alweer?
De doorsnee Nederlander zal hem
voornamelijk kennen als de man
wiens naam op menig straatnaambordje staat. Er zijn waarschijnlijk
meer liedjes over het Thorbeckeplein
dan over Thorbecke zelf. Daarom een
korte introductie: Johan Rudolph
Thorbecke (1798-1872) is de grondlegger van de organisatiestructuur van
de bv Nederland. Onder zijn voorzitterschap is in 1848 een herziene
Grondwet tot stand gekomen die de
basis legt voor ons huidige stelsel
van de representatieve democratie,
waarbij de macht van de koning werd
ingeperkt. De bevoegdheden van
koning, Eerste Kamer, Tweede Kamer,
provincies en gemeenten vinden we
in deze versie van de Grondwet terug
en in grote lijnen geldt die verticale
spreiding van macht nog steeds.
Vandaar dat de bestuurlijke inrichting
van Nederland ook wel het ‘Huis van
Thorbecke’ wordt genoemd.
Nu de samenleving is aanbeland in
2015, terwijl het organisatiemodel
van de samenleving nog is gebaseerd
op de omstandigheden van 1848, is
het evident dat het organisatiemodel
van toen nu niet langer efficiënt is.
Een nieuw organisatiemodel voor de
bv Nederland lijkt onvermijdelijk dan
wel vanzelfsprekend. In ambtelijke
kringen wordt hier de laatste jaren al
levendig over gediscussieerd, waarbij
veelvuldig met de voor de hand
liggende metaforen wordt gestrooid.
Moet het Huis van Thorbecke worden
verbouwd? Of moet het Huis van

Thorbecke worden gesloopt?
Buiten bestuurlijke kringen lijkt deze
fundamentele politieke discussie
nauwelijks te leven. Wij hebben het
nog niet meegemaakt dat we op een
verjaardagsfeestje of in de trein een
spontaan gesprek opvingen over dit
onderwerp. En als de gemiddelde
burger zich er niet voor interesseert,
wil ook de pers er zich liever niet mee
bemoeien, want dat zou de kijkcijfers
maar schaden.
Toch heeft het (zeker op den duur)
ingrijpende gevolgen voor iedere
Nederlander wanneer ons huidige
bestuurlijke stelsel binnenkort naar
verwachting structureel zal veranderen. Dat die verandering noodzakelijk
is, staat eigenlijk buiten kijf. Het risico
is echter dat de architecten van de
nieuwe huisvesting van Thorbecke te
weinig oog zullen hebben voor wat
misschien wel zijn grootste verdienste was: Thorbecke had een scherp
oog voor de noodzaak van spreiding
van macht. Wanneer je dat niet goed
regelt in het basisontwerp van een
organisatiestructuur, zodat macht
sluipenderwijs kan cumuleren, dan
gaan er enge dingen gebeuren. Dát
was de les van George Orwell!
De Thorbeckes van de eenentwintigste eeuw, die zich de komende jaren
beroepshalve gaan bezighouden met
het ontwerp van een nieuw bestuurlijk stelsel van de bv Nederland,
zouden verplicht gesteld moeten
worden om voorafgaande aan hun
werk eerst uitgebreid Animal Farm
te bestuderen. Bij het Europees

49

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:08 | Pag. 50

bestuurlijk stelsel dat de afgelopen
decennia tot stand is gekomen, is dit
onvoldoende gebeurd. Dagelijks worden wij geconfronteerd met nieuwe
machtsvraagstukken ten gevolge van
Europese regelgeving, zonder dat wij
een duidelijk antwoord hebben op de
vraag hoe die macht nou eigenlijk tot
stand is gekomen.
Een ander aspect dat bij het maken
van de bouwplannen dreigt onder te
sneeuwen, is de existentiële vraag
naar het bestaansrecht van de representatieve democratie. Een van de
belangrijkste redenen om in 1848 voor
een representatieve democratie te

Flat Earth News

kiezen, was van praktische aard. Het
was niet uitvoerbaar om alle burgers
steeds naar Den Haag te laten reizen
om mee te denken over politieke
vraagstukken. Daarom stemmen we
op iemand die onze mening vertegenwoordigt. We hebben het meedenken
gedelegeerd. In de netwerksamenleving, met snelle internettechnologie,
is dat praktische argument komen
te vervallen. Een voortzetting van de
representatieve democratie is zeer
wel mogelijk, maar moet dan wel
uitgelegd worden op basis van reële
argumenten.

Nick Davies (2009)

In het Nederlands werd dit boek uitgebracht als Gebakken lucht en het ein
digde al snel in de ramsj.
De inhoud van dit boek is ronduit spraakmakend, maar de pers zweeg
het dood. En dat is misschien niet zo verwonderlijk, aangezien diezelfde
pers in dit boek van haar troon wordt gestoten.
De pers is heel lang de controleur van de maatschappij geweest, de hoe
der van de waarheid, en een kleine meerderheid van de bevolking gelooft
hier nog steeds heilig in. Maar na breed en uitvoerig onderzoek conclu
deert Davies dat hier geen sprake meer van is. De oerfunctie van de pers
— het boven tafel krijgen van de waarheid — is al geruime tijd geleden uit
het takenpakket verdwenen. De krant houdt nauwlettend in de gaten of
een citaat correct is weergegeven. Maar of de inhoud tussen die aanha
lingstekens ook wáár is, dat doet er niet toe.
Op de avond van 31 december 1999 hield de wereld zijn adem in. Overal
waren legers in opperste staat van paraatheid. Wanneer de zon weer zou
opkomen, zou de wereld in een complete chaos veranderd kunnen zijn. De
oorzaak: de millenniumbug. Computers konden er niet mee overweg dat
hun teller van ‘99’ naar ‘00’ zou springen en zouden op hol slaan. Liften,
bruggen, stoplichten, treinen, medische apparatuur, alarmsystemen, de
stroomvoorziening: alles zou stilstaan. De moderne samenleving zou op
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een gruwelijke manier ontwricht worden. Plunderingen en totale anarchie
stonden ons te wachten. De kranten hadden al jarenlang bol gestaan van
de dreigende verhalen. En gelukkig hadden de verantwoordelijke autori
teiten niet stilgezeten. Alleen al de Amerikaanse regering had de afgelopen
jaren tussen de 100 miljard dollar (laagste schatting) en 858 miljard dol
lar (hoogste schatting) gespendeerd om de ergste rampspoed van ‘y2k’ te
voorkomen.
En toen kwam de zon op. En gebeurde er niets. Helemaal niets. Geen
brug, geen lift, geen hartbewaking die faalde. Nergens. Met het schaam
rood op de kaken sloegen de autoriteiten zichzelf en elkaar op de borst.
Dankzij alle preventieve maatregelen was een catastrofe voorkomen! Maar
er klonk geen enkele overtuiging in die verklaring. Het kwartje was al op
die eerste ochtend van het nieuwe millennium gevallen: we waren met zijn
allen in de grootste hoax aller tijden getrapt. Een soort mondiale 1 april
grap. En omdat bijna iedereen erin was getrapt, werd er ook geen zonde
bok gezocht. Stilzwijgend hebben we met zijn allen afgesproken dat we het
er nooit meer over zouden hebben. Helemaal toen duidelijk werd dat er
ook een paar (westerse) landen op de wereld waren waar de y2k-dreiging
van meet af aan was genegeerd. In die landen werd nul dollar gespendeerd
aan preventie. En ook in die landen gebeurde op 1 januari helemaal niets
geks. Het woord ‘millenniumbug’ verdween in het vergeetboek, maar on
derzoeksjournalist (o.a. voor The Guardian) Nick Davies haalde het woord
daar weer uit. Hij wilde weten hoe die ‘collectieve psychose’ had kunnen
ontstaan, en vooral welke rol de media daarin hadden gespeeld. Twee jaar
en vijfhonderd pagina’s later had hij een ontluisterend en baanbrekend
boek geschreven dat ons inziens een absolute must read is voor iedereen
die de wereld wil begrijpen. De hoofdstukken waarin Davies zijpaden be
wandelt, o.a. over infiltratie van krantenredacties door geheime diensten,
en over hoe redacties van grote kranten tegen betaling massaal geheime
persoonsgegevens uit overheidsdatabases bestellen, laten we gemakshalve
buiten beschouwing. We zoomen slechts in op de kern van zijn conclusie,
die best in één zin is samen te vatten: in tegenstelling tot het algemeen
gangbare geloof is de kerntaak van de moderne journalistiek allang niet
meer ‘het achterhalen van de waarheid’.
Het moderne krantenbedrijf is verworden tot een productiefabriek van
copy-paste-journalistiek. Davies vond uit dat meer dan de helft van het
nieuws dat in Britse kranten wordt gepubliceerd is overgeschreven uit
pr-teksten. Voor de goede orde: hij onderzocht niet de beruchte schan
daalbladen, maar beperkte zich tot de kwaliteitskranten. Zoals The Times,
die 69 procent van de nieuwskolommen bleek te knippen en te plakken.
Wanneer in een krantenartikel feitelijke uitspraken worden gedaan, wordt
nauwelijks gecheckt of zo’n uitspraak wel waar is. In slechts 12 procent van
de gevallen vonden Davies en zijn onderzoeksteam aanwijzingen dat die
uitspraak ook enigszins was nagetrokken.
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Oorzaak Aanhangers van complottheorieën zullen teleurgesteld zijn in Da

vies’ boek. Er is geen sprake van dat de persvrijheid in het geding is. Er is
geen censuur. Ook worden journalisten niet gedwongen om de adverteer
ders van de krant naar de mond te praten. Journalisten kunnen nog steeds
schrijven wat zij willen. Net als vroeger. Alleen moeten zij nu drie keer zo
snel schrijven als vroeger. De productie-eisen zijn dramatisch opgevoerd
door de nieuwe eigenaren van de kranten. Dat zijn investeerders die alleen
maar veel winst willen maken, het liefst elk jaar meer winst, en daarom
zijn de dure redacties getalsmatig sterk ingekrompen. De achterblijvers
moeten ook nog eens meer teksten produceren dan voorheen. De moderne
krantenjournalist heeft gewoon geen tijd meer om feiten te checken. Er
ger nog: hij heeft ook geen tijd meer om een netwerk van onafhankelijke
bronnen te onderhouden voor nieuwsgaring en om gekleurde pr-teksten
tegen het licht te houden. Om de geëiste output te kunnen leveren, resten
hem weinig andere mogelijkheden dan de pr-input te redigeren. Wanneer
een idealistische journalist dan maar besluit om in zijn vrije tijd dat werk
te doen wat hij niet meer in de baas zijn tijd kan doen, ontstaat een nieuw
probleem. Want als dat extra werk ertoe leidt dat er een krantenbericht
ontstaat met een tegengestelde boodschap aan wat in het pr-bericht stond,
dan is de kans groot dat zijn krant als enige de tegengestelde boodschap
publiceert, want de andere kranten hebben waarschijnlijk allemaal ‘ge
woon’ het pr-bericht overgeschreven. De ouderwetse romantische gedach
te is dan wellicht dat zijn krant een goede beurt maakt, want het was de
enige krant die kritisch was. Maar dat is te naïef gedacht. De moderne
werkelijkheid is dat zijn krant de reputatie van betrouwbaarheid op het
spel zet. Want als alle kranten a schrijven, en jouw krant schrijft als enige
b, dan reageert de rest van het land zeer argwanend. Hoe kan het nou b
zijn, als alle andere onafhankelijke kranten a schrijven? Dat moet wel
een vergissing zijn. Want al die andere kranten hebben toch allemaal als
kerntaak om de waarheid te achterhalen? Aldus de publieke opinie. Waar
men niet bij stilstaat, is dat die andere kranten allemaal hetzelfde pr-be
richt hebben gecopy-pastet. In de praktijk komt het erop neer dat kranten
elkaar allemaal overschrijven of napraten. En omdat het in zoveel kranten
staat, denkt ‘iedereen’ dat het dan ook wel waar moet zijn.
De millenniumbug-hoax is ook ongeveer zo ontstaan. Eén uit zijn ver
band gerukte waarschuwingskreet werd eindeloos overgeschreven, ging
een eigen leven leiden en werd een ‘waarheid’ omdat iedereen het zei. En
uiteraard zat er wel een kern van waarheid in. Als een computer dusdanig
geprogrammeerd is dat hij iemands geboortejaar ’34 aftrekt van het kalen
derjaar ’99, om uit te rekenen of iemand vijfenzestig jaar oud is en recht
heeft op aow, dan gaat die berekening mis zodra het huidige jaar weer op
00 springt. Maar dat is geen reden voor paniek. Dan komt de aow-uitke
ring wat later. Er moeten in 1999 toch heel wat onafhankelijk denkende
journalisten hebben rondgelopen die hadden bedacht dat het erg ongeloof
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McDonald’s is een snackbar!
Het aantal mensen dat betaald werkzaam is in pr, communicatie, voorlichting en lobby, is inmiddels ruim tien
keer zo groot als het aantal journalisten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit pr-leger machtiger is
geworden dan de vrije onafhankelijke
journalistiek. Wat dit betekent voor
waarheidsgetrouwe berichtgeving in
de media, laat zich raden. Het pr-leger
wordt immers betaald om ervoor te
zorgen dat juist niet de waarheid in
de krant komt. Hun taak is om zaken
rooskleuriger in de media te krijgen
dan ze werkelijk zijn. Deze beweringen
klinken misschien heel hard, maar zijn
heel eenvoudig te bewijzen. Wanneer
de werkgevers en opdrachtgevers van
het duurbetaalde pr-leger graag de
waarheid in de krant zouden willen
hebben, zouden ze helemaal geen
pr-leger in dienst nemen. Laat gewoon
de journalisten hun oorspronkelijke
taak uitvoeren, dan komt vanzelf de
waarheid in de krant.
Veel zaken zijn zo complex dat het onmogelijk is om eenduidig en overtuigend vast te stellen wat de waarheid
is. Het krachtenveld tussen enerzijds
de subjectieve pr en anderzijds de
objectieve onafhankelijke journalistiek is daarom het best te illustreren
met een eenvoudig, bijna kinderachtig
voorbeeld. Stel, je bent een veelbelovende, talentvolle jonge journalist en
je werkt op de economieredactie van
het nrc Handelsblad. Op je bureau ligt
een persbericht van McDonald’s en
je hebt een kwartier de tijd om daar

een kort nieuwsbericht van te maken.
Na 14 minuten ben je klaar en je leest
nog een keer je slotzin over, waarin
staat dat McDonald’s eind van dit
jaar 450 restaurants in Nederland wil
hebben. Die zin had je letterlijk uit het
persbericht overgenomen. En die zin
zul je morgen ook letterlijk aantreffen
in tientallen andere kranten. Maar dan
denk je bij jezelf: hoezo restaurant?
Waar is dan de ober? En het bestek?
En de menukaart? En het tafellaken?
En de kaarsjes op tafel? Een horecabedrijf waar je staand bij de toonbank gefrituurde fastfoodproducten
bestelt en cash afrekent, noemen we
in België een frietkot en in Nederland
een snackbar. Punt. En je verandert
het woordje ‘restaurant’ in je artikel
daarom in het woord ‘snackbar’.
Tussen neus en lippen door vertel je
dit aan je collega’s op de redactie. Dan
breekt de pleuris uit. Een paar oudere
door de wol geverfde journalisten
moeten wel grinniken om zoveel jeugdige overmoed, maar de meerderheid
vraagt zich openlijk af of je gek bent
geworden? McDonald’s noemt het
toch overduidelijk restaurants in haar
communicatie, dan kun je dat toch
niet zomaar in snackbar veranderen?
De felle discussie die ontstaat, gooit
de machinerie van de nieuwsfabriek
ernstig in de war. Al een kwartier lang
heeft niemand woordjes getikt. De
lopende band ligt stil. De productie
komt in gevaar. De wijze redactiechef
sust de gemoederen met het diplomatieke salomonsoordeel: wij weten
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niet precies wat de definitie van een
snackbar is, en daarom mogen we het
geen snackbar noemen.
Het weekend daarop, in zijn vrije tijd,
belt de veelbelovende talentvolle
jonge journalist twee hoogleraren
in de Nederlandse taal en ook nog
de voorzitter van de horecabranche
vereniging. En allen bevestigen hem
dat volgens de gangbare definities
van de begrippen restaurant en
snackbar, McDonald’s beduidend
meer aan de snackbarcriteria voldoet
dan aan de restaurantcriteria.
Op maandag stapt de jonge journalist
naar zijn redactiechef: ‘Ik heb de definitie van een snackbar!’ Maar zijn chef
zegt: ‘Als jij hier nog langer wilt blijven
werken, dan stop je met dit gezeur.
Wij maken ons als krant belachelijk
als wij dat als enige gaan opschrijven.
Maar je mag het wel mailen naar onze
columnist, misschien kan die er wat
mee.’
Kinderachtig voorbeeld? Nee, het
is eerder een futiel voorbeeld over
iets volstrekt onbelangrijks. Totdat
we beseffen dat het McDonald’s
pr-trucje op grote schaal wordt

gekopieerd door alle voorlichters,
ook van niet-commerciële organisaties. Als een politiekorps een actie
uitvoert tegen prostitutieoverlast,
dan heeft de politiewoordvoerder
het tegenwoordig standaard over
‘aanpak vrouwenhandel’, want dat
scoort beter in de publieke opinie.
Een verdachte die gesjoemeld heeft
met zijn aanslagbiljet, heet tegenwoordig steevast een verdachte van
witwaspraktijken, en iemand die een
arme politieke vluchteling de grens
heeft helpen oversteken is bijna al
per definitie een mensensmokkelaar. En de journalisten die in vijftien
minuten hun stukje moesten tikken,
copy-pasten deze quotejes ijverig
mee. Zelfs totaal nietszeggende
zinnen uit het politiepersbericht worden klakkeloos overgeschreven en
verschijnen dagelijks in de krant: ‘Bij
de verdachte thuis werd contant geld
aangetroffen.’ Spannend! Wie heeft
er nou geen contant geld in huis? Het
verschijnsel huis-aan-huis-collecte
is hierop gebaseerd. Bent u dan ook
verdachte, als u een paar euro in de
collectebus stopt?

waardig is dat stoplichten niet meer zouden werken vanwege een jaartal?
Dat het waanzin is om te veronderstellen dat er ooit programmeurs van
stoplichtensoftware zijn geweest die dertig jaar geleden in hun code schre
ven: ‘After 20 seconds put the green light on red, after 25 seconds put the
other red light on green, but if year = 00, then put all lights on green.’
Je kunt dat wel bedenken als journalist, maar je kunt het niet in je krant
geplaatst krijgen. Want wie zou nou die ene krant geloven, als alle andere
kranten ‘onafhankelijk van elkaar’ een tegengestelde conclusie hebben ge
trokken? Om nog maar te zwijgen van die honderden miljarden dollars die
al zijn uitgegeven om het probleem te bestrijden. Dat zou toch heus niet
gebeurd zijn als het probleem fictie was?
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Het verschil tussen journalistiek en pr?
‘Journalism is printing what someone else does not
want printed.
Everything else is public relations.’
George Orwell*

Joris Driepinter Het millenniumbug-verhaal is geen incident. In de waan

van de waarheid wemelt het van de ‘vaststaande feiten’ die alleen maar
een feit zijn doordat ze zo vaak zijn nagepraat en overgeschreven door de
media dat iedereen het is gaan geloven. En niet alleen door de publieke
opinie, maar ook door de beleidsmakers. Dergelijke ‘waarheden’ kunnen
soms tientallen jaren blijven voortbestaan. Zo is er tientallen jaren geloofd
dat voetbalsupporters per se achter hekken gestopt moesten worden om
dat er anders ongelukken zouden gebeuren. Dat leverde honderden dode
lijke slachtoffers op, waarna uiteindelijk veel van die hekken toch maar
weer zijn verwijderd. Het enige ongeluk dat er sindsdien is gebeurd, is dat
er zo nu en dan eens een dwaas het veld komt op gerend en de wedstrijd
hinderlijk onderbreekt, zonder verder enige schade aan te richten. En zo
wordt vandaag de dag nog steeds geloofd dat het per se noodzakelijk is
om uw grote tube tandpasta in te pikken als u op Schiphol uw vliegreis be
gint, en dat dit echt noodzakelijk is om gevaarlijke moslimextremistische
terroristen tegen te houden. Iedereen gelooft dat, ondanks de merkwaar
dige bijzonderheid dat wie náár Schiphol vliegt, vanuit een land waar veel
moslimextremistische terroristen wonen, aldaar volkomen ongehinderd
het vliegtuig in mag stappen, met een paar honderd tubes tandpasta in zijn
handbagage.
De rol van de media in dit proces van collectieve zinsbegoocheling
wordt pijnlijk blootgelegd door Chris Hedges, voormalig buitenlandcor
respondent van de New York Times: ‘Het Witte Huis “lekt” informatie naar
de nyt en daarna citeren ze de nyt als bron én als autoriteit. Zo wordt
het spel altijd gespeeld, of het nou gaat om Afghanistan, Irak, Palestina of
Oekraïne.’
Maar nou gaat het alweer bijna op een complottheorie lijken, terwijl het
boek van Davies dat zeer nadrukkelijk niet is. Zonder enige bemoeienis
van het Witte Huis hebben wij in Nederland massaal geloofd dat melk
een Witte Motor is. Melk Moet, Melk is goed voor Elk. En minstens drie
* De oorspronkelijke bron is spoorloos. Mogelijk wordt dit citaat ten onrechte toegeschreven aan Orwell. Dat doet echter niets af aan de inhoud.
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glazen per dag! Media, politiek, onderwijs, gezondheidszorg; iedereen ging
mee in die waan. Schoolmelk kwam op de Rijksbegroting en menig kind
werd gedwongen om melk te drinken, want als het goed is voor elk, kun
je er immers ook niet allergisch voor zijn. Pas heel veel jaren later begon
langzaam door te dringen dat sommige blanke mensen en heel veel zwarte
mensen niet in staat zijn om de melk te verteren, omdat ze een enzym
missen. Maar waar kwam die algemeen aanvaarde waarheid dan vandaan
dat melk goed is voor elk? Uit één enkele bron, namelijk de commerciële
pr-campagne Joris Driepinter van het Zuivelbureau. Reeds in de jaren zes
tig waren er meerdere vooraanstaande artsen die waarschuwden voor de
valse claim. Maar zij werden daarna wat minder vooraanstaand bevonden,
omdat ze zulke afwijkende ideeën hadden. Het verhaal van Joris was al
massaal aanvaard, mede doordat Joris zo gewiekst was zijn claim te onder
bouwen met wat onderzoekjes. Dat die onderzoekjes waren gefinancierd
door datzelfde Zuivelbureau, werd er niet bij verteld.
Een Griekse tragedie Big Macs en glazen melk; allemaal niet zo boeiend?

Precies hetzelfde mechaniek speelt echter ook wanneer de Nederlandse
regering in 2010 5 miljard euro uitleent aan Griekenland. Op dat moment
is dat volgens alle mainstreammedia gunstig voor Nederland, want die le
ning wordt immers terugbetaald mét dikke rente. Dat heeft minister De
Jager immers gezegd.

Een correct citaat uit mei 2010
‘Ongeveer drie keer de rente die we zelf betalen krijgen we terug van Griekenland. En doordat we het alleen maar in delen uitgeven als Griekenland voldoet
aan alle voorwaarden, kunnen we op die manier borgen dat het ook terugkomt,
omdat dan de terugbetaalcapaciteit van Griekenland is verzekerd,’ aldus opgetekend uit de mond van De Jager, tijdens een tv-interview dat nog op YouTube is
terug te vinden.

Het citaat klopte, de aanhalingstekens waren zorgvuldig gecheckt, maar
met waarheid had dit natuurlijk weinig te maken, zoals in de jaren erna
bleek. Eerst werd de verwachting bijgesteld dat de rente op de lening be
taald zou worden, vervolgens werd duidelijk dat er ook een streep gezet
kon worden door de verwachting dat het uitgeleende geld überhaupt te
rugbetaald zal worden. Het meest frappante is misschien nog wel dat het
volk massaal geloofde wat de minister zei. Dat valt (indirect) af te leiden
uit opinieonderzoeken waarin Jan Kees de Jager tevoorschijn kwam als de
meest betrouwbare minister van het toenmalige kabinet. Kennelijk han
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teert een meerderheid van de burgers (nog) de volgende denklijn: het staat
in alle kranten en het wordt ook op het journaal verteld, dus dan moet het
wel waar zijn.
Dit verschijnsel is wellicht onze collectieve erfenis van het hiërarchisch
denken. In het hiërarchische denken is de boodschapper immers belang
rijker dan de boodschap.
Het automatische gevolg daarvan is dat (onafhankelijke) journalisten die
wél aan waarheidsvinding doen, en vervolgens tot tegengestelde conclusies
komen dan de conclusies uit de copy-paste-journalistiek, meestal gewan
trouwd worden. Er waren genoeg journalisten en financiële deskundigen die
al wisten te beredeneren dat Griekenland de lening zo goed als zeker nooit
zou kunnen terugbetalen, nog voordat de Tweede Kamer instemde met de
lening. Alleen kwamen deze geluiden niet op de voorpagina’s.
De kosten van naïef vertrouwen zijn niet gering. Een kleine 5 miljard
euro op 7,6 miljoen huishoudens komt overeen met ruim 600 euro per
huishouden. Linksom of rechtsom, uiteindelijk is die lening afkomstig uit
belastinggeld. En dan is dit nog maar één lening aan één land. Er waren
meer landen, en er waren ook nog banken die met miljarden belastinggeld
werden genationaliseerd.

Banking blog

Joris Luyendijk (2011)

De journalist die nog wél voldoet aan het stereotiepe beeld van iemand die
waarheidsvinding als zijn primaire taak ziet, is verre van uitgestorven. Er
is niets mis met journalisten, er is iets mis met de traditionele media. Joris
Luyendijk is zo’n journalist. In zijn banking blogs (die de basis vormden
voor zijn boek Dit kan niet waar zijn, dat in 2015 verscheen) bedrijft hij
zeer arbeidsintensieve journalistiek, met als doel om te achterhalen wat er
nou werkelijk speelt achter de schermen van de schimmige bankenwereld.
Wat waren de werkelijke oorzaken van de financiële crisis en hoe kansrijk
zijn de bedachte oplossingen om die crisis te bestrijden? Zijn bevindingen
staan vaak in schril contrast met het ‘officiële’ nieuws uit de kokers van
financiële autoriteiten en regeringsleiders.
Terwijl bestuurders, politici en instanties al een paar jaar over elkaar
buitelen om de boodschap te verkondigen dat de financiële crisis nu einde
lijk écht ten einde is en dat de eerste tekenen van herstel al zichtbaar zijn,
ziet Luyendijk een geheel andere waarheid. Hij vraagt zich hardop af of het
huidige mondiale geldsysteem nog wel beheersbaar is. Ons geldsysteem is
een grote luchtbel en als die lucht eruit loopt, is het nog maar de vraag of
het systeem dat wel kan overleven. De politiek is vleugellam, al was het
alleen maar omdat het huishoudboekje van die politiek een enorme schul
denlast bevat, die gefinancierd wordt uit diezelfde luchtbel. Joris Luyendijk
voorspelt een nieuwe, nog veel ergere financiële crisis, dan de crisis die
57

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:08 | Pag. 58

omstreeks 2008 begon. Hoe subjectief is die visie? Volgens Luyendijk net
zo gekleurd als het geluid dat we dagelijks in de mainstreammedia horen.
‘Maar die kleur is ons zo vertrouwd, dat we hem niet meer herkennen als
kleur.’
Er zijn in de recente geschiedenis wel vaker economieën totaal ingestort.
We overleven het wel. Een huis blijft een huis, of er nou een prijskaartje van
1000 euro aan hangt, of een prijskaartje van 10 miljoen. Een brood blijft
een brood, of je het nou met één muntje kan betalen, of met een vuilniszak
vol bankbiljetten. Het grootste doemscenario is niet zozeer het ineenstor
ten van de economie, maar de ineenstorting van het politiek systeem. De
democratie zal de boeman zijn, omdat die het niet tegen kon houden. Het
wachten is op een nieuwe generatie politici die openlijk afstand neemt van
een systeem dat niet meer beheersbaar is, aldus Luyendijk.
Luyendijk publiceert zijn verhalen in grote gerenommeerde bladen uit de
mainstreammedia en geniet mede daardoor een relatief hoge geloofwaar
digheid. Maar binnen die bladen krijgen zijn artikelen een plaats in de
marge — bijvoorbeeld op de online-editie van de krant, of in een rubriek in
de katernen — maar zelden op de voorpagina’s, waar ze wellicht meer thuis
zouden horen.
Luyendijk is lang niet de enige, ook Ewald Engelen is een goed voor
beeld, of de publicaties van de easycratische online-krant De Correspon
dent. Wat opvalt is dat al deze genoemde voorbeelden gelieerd zijn aan
traditionele kranten, of daar gewerkt hebben. Dat geeft ze een zekere au
toriteit, aldus menig lezer.
In de komende jaren zal het tot een groeiend aantal mensen doordringen
dat het Banking blog van Luyendijk zijn waarde niet heeft te danken aan
het feit dat er een kwaliteitsstempeltje van The Guardian of de Volkskrant op
staat, maar aan het feit dat Luyendijk er zo grondig aan gewerkt heeft. En
dat zijn artikelen dus net zoveel waarde, informatie en waarheidsvinding
bevatten als wanneer hij ze op zijn eigen privéwebsite zou hebben gepu
bliceerd. En óók als hij helemaal nooit voor een gerenommeerde krant zou
hebben gewerkt. Wanneer journalisten een andere vorm van brood-op-deplank weten te vinden, zullen zij veel vaker in staat zijn om volledig onaf
hankelijk te opereren en diepgravende waarheidsgetrouwe journalistiek te
beoefenen. Zo raar is die denkomslag niet. De inhoud van Wikipedia wordt
tegenwoordig alom als zeer betrouwbaar ervaren, maar de schrijvers van
Wikipedia zijn anoniem en hebben ook nooit voor een ouderwetse ency
clopedie gewerkt.
Kentering publieke opinie Zodra die kentering in de publieke opinie gaat

plaatsvinden, zodra massaal afstand wordt genomen van het twintig
ste-eeuwse paradigma ‘the medium is the message’ en er plaats wordt gemaakt
voor het eenentwintigste-eeuwse paradigma ‘the message is the message’, dan
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komen er opeens tienduizenden andere amateurblogs in beeld, waar — te
midden van heel veel inferieur werk, ja dat ook — een zeer grote hoeveelheid
journalistiek werk is te vinden met aantoonbaar meer waarheidsvinding
dan het gemiddelde nieuwsbericht op de voorpagina van een willekeurig
landelijk dagblad.
De traditionele media zijn ontstaan in een sterk hiërarchische maat
schappij en waarschijnlijk komt het daardoor dat de oude media, net als
de hiërarchische instanties, zelden luisteren naar de inhoudelijke experts,
maar altijd op zoek gaan naar de hiërarchische leiders, om hún versie van
de waarheid te horen. De slimme it-medewerker bij de bank die een be
veiligingslek heeft ontdekt, weet precies wat er aan de hand is, maar de
krant vraagt het aan de ceo van die bank. Die ceo is echter geen it-expert,
snapt het zelf maar half en heeft er bovendien totaal geen belang bij dat
de waarheid in de krant komt. Zijn enige belang is dat zijn spaarders niet
wegrennen. Dus de ceo vertelt een gekleurde versie van de waarheid. Een
smoesje, dus.
Wanneer de media niet meer de moeite nemen om de feiten te ach
terhalen, en zich uitsluitend nog bekommeren of de aanhalingstekens op
de juiste plaats staan en de verklaring correct is geciteerd, heeft dat als
onthutsend gevolg dat burgers die zich uitsluitend laten informeren door
de mainstreammedia, een wereldbeeld hebben dat grotendeels bestaat uit
correct geciteerde smoesjes.
De zelfstandig opererende waarheidsvinder krijgt de ceo van de bank
niet eens te spreken en moet alleen al daarom zijn informatie halen bij in
houdelijke experts. De schakel die verantwoordelijk is voor de pr-verdraai
ing van de feiten, ontbreekt dan. De logica gebiedt te concluderen dat de
vakbekwame (!) amateurpublicist daardoor in principe veel betrouwbaar
dere informatie heeft te bieden dan de vakbekwame journalist in dienst
van de mainstreammedia. Gebruikelijk is echter dat de meerderheid van
de bevolking iets pas gelooft als het in ‘de krant’ staat.
Het einde van de schijndemocratie De trend is de laatste paar jaar al on

miskenbaar zichtbaar dat die meerderheidsgroep in rap tempo afkalft en
dat de logica het binnenkort gaat winnen van datgene wat heel lang ge
bruikelijk was. Wanneer die kentering er komt, kunnen de gevolgen wel
eens spectaculair groot zijn. Het traditionele besluitvormingsproces van
overheids- en semi-overheidsorganisaties wordt dan nadrukkelijk in de
wortel aangetast. Overheidsbeslissingen zijn altijd in hiërarchische orga
nisatiemodellen tot stand gekomen. De democratische controle werkt op
een indirecte manier. De kiezer stemt op een politieke partij, zijn partij
kiest coalitiepartners, de coalitie kiest een regering en de regering neemt
vervolgens met regelmaat beslissingen waar de kiezer het helemaal niet
mee eens is. In theorie is er een parlementaire controle, maar in de praktijk
is die controle vrij marginaal. De coalitie vertegenwoordigt namelijk de
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meerderheid van de stemmen in het parlement en deze Kamerleden wor
den geacht om coalitietrouw stemgedrag te vertonen. Hier wordt slechts
zeer sporadisch van afgeweken.
De media spelen een cruciale katalyserende rol bij de instandhouding

Gedachte-experiment Liechtenstein-crisis
In het jaar 2019 is de regering voornemens om het noodlijdende Liechtenstein te steunen met een noodlening
van 10 miljard euro. De minister van
Financiën komt voor de camera’s
van het nos Journaal uitleggen dat
deze noodlening per se noodzakelijk
is, omdat er anders straks geen geld
meer uit onze pinautomaten komt. De
minister garandeert dat het slechts
om een lening gaat. Alles wordt
netjes terugbetaald. Met hoge rente.
Dus eigenlijk is dit goed nieuws. We
gaan erop vooruit. De komende week
kan iedere Nederlander een extra
eenmalige belastingaanslag van 1200
euro per huishouden op zijn deurmat
tegemoetzien. Graag binnen veertien
dagen betalen.
Het is een volslagen uit de duim
gezogen voorbeeld, maar desalniettemin oogt deze situatieschets best wel
realistisch, nietwaar?
Het gedachte-experiment begint
echter nu pas. Stelt u zich eens voor
dat in 2019 de kijkcijfers van het nos
Journaal fors zijn gedaald. En dat
bijna iedereen het Banking blog leest.
En dat daarin staat geschreven: a)
Liechtenstein zal die lening never
nooit kunnen terugbetalen en b) Als
Liechtenstein failliet gaat, zal dat voor
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onze economie net zo weinig gevolgen hebben als wanneer de lokale
visboer failliet gaat.
En stel nou eens dat driekwart van
Nederland deze informatie in het
Banking blog véél betrouwbaarder
vindt dan de woorden van de minister
in het nos Journaal. Wat zou er dan
vervolgens gebeuren met al die
aanslagbiljetten van 1200 euro? Zou
iedereen die dan zonder morren gaan
betalen? Of zou de regering ten val
komen? Wij gokken op het laatste.
Ter vergelijking: er waren tijden dat
het kerkelijk gezag heel veel invloed
had op hoe de mensen leefden. Niet
alleen de gelovigen, maar óók de
niet-gelovigen hadden hiermee te
maken. Als de pastoor voorschrijft dat
je op zondag niet door het dorp mag
fietsen, en jij bent de enige atheïst
in het dorp, maak je je leven tot een
hel als je het zondagse fietsverbod
negeert. Maar wanneer de kerkgangers een minderheid zijn geworden,
verandert het zondagse straatbeeld.
De paus is nog steeds tegen geboortebeperking, maar het volk — gelovig of
niet — haalt zijn schouders op. Ook in
de katholieke gezinnen is het kindertal spectaculair gedaald.
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van deze aloude ‘schijndemocratie’. De hiërarchisch genomen beslissingen
worden met behulp van gecopy-pastete pr-praat verdedigd en verantwoord
in de traditionele media. Zolang de meerderheid van de bevolking hier ge
loof aan hecht — ‘want het staat in de krant, dus het zal wel op waarheid
gecheckt zijn’ — is dit besluitvormingsmodel levensvatbaar. De minder
heid legt zich er doorgaans morrend bij neer, op basis van democratische
principes: ‘De meerderheid is het ermee eens en als we dat democratische
uitgangspunt niet respecteren, wordt het een puinhoop.’
Zodra de meerderheid echter geen geloof meer hecht aan gecopy-pastete
pr-verklaringen, heeft het besluitvormingsmodel zijn legitimiteit verloren.
Om de impact van zo’n kanteling in de publieke opinie te doorgronden,
kan een gedachte-experiment behulpzaam zijn. (Zie kader.)

Society 3.0

Ronald van den Hoff (2011)

Als boeken een familieband kunnen hebben, dan behoren Society 3.0 en
Easycratie tot dezelfde familie. Beide boeken nemen als uitgangspunt dat
de netwerk- en informatiesamenleving zo veel nieuwe mogelijkheden
heeft gebracht, dat er slimmere, snellere en goedkopere organisatiemetho
des zijn gekomen dan de gangbare methodes van de vorige eeuw. Waar
Easycratie zich voornamelijk richt op de hedendaagse kansen en moge
lijkheden van ieder individu om zélf substantiële veranderingen in gang
te zetten, binnen bestaande organisaties of daaromheen, daar richt Society
3.0 zich grotendeels op de maatschappelijke organisatiestructuren en hoe
die veranderd zouden moeten worden om die maatschappij beter te laten
functioneren. Tot zover zou je kunnen zeggen dat de boeken in elkaars
verlengde liggen. Maar net zoals in iedere familie kunnen de verschillende
familieleden soms ook flink verschillen qua tone of voice.
In eerste instantie zijn we verbaasd over de enorm boze toon waarmee
Van den Hoff fel van leer trekt in een tientallen pagina’s tellende tirade. Je
verwacht dat niet van een man die in de jaren voordat hij Society 3.0 uit
bracht juist faam had verworven als de aardige meneer die tienduizenden
zelfstandige professionals een gratis werkplek had geschonken, met gratis
wifi, gratis koffie en in de begintijd zelfs ook nog een gratis lunch. Van
Sinterklaas verwacht je toch ook geen boze tirades?
Die gratis werkplek heet overigens Seats2Meet en is een vergaderlo
catieverhuurconcept dat is gestoeld op een businessmodel dat maximaal
gebruikmaakt van easycratische organisatie-ideeën. Waar concurrerende
bedrijven in de zalenverhuursector in hun beginjaren grotendeels leeg
staan en waar de eigenaren kapitalen aan reclame- en marketingkosten
spenderen om die lege ruimtes te vullen, daar stelde Seats2Meet de lege
ruimtes gratis ter beschikking en creëerde de bedenker van dit concept
zoveel ‘doorvertelbaarheid’ dat hij geen cent meer hoefde uit te geven aan
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reclamekosten en toch in no-time zijn betaalde vergaderruimtes vol kreeg.
Een slimme toepassing van freeconomics.
Zombies en quango’s De tirade van Society 3.0 is gericht tegen regenten en

quango’s, ‘de kleurloze representanten van de zombie-economie, die al
leen maar zwart-wit kunnen denken’, aldus de auteur. Vrij vertaald: deze
quango’s zijn contraproductief bezig en dreigen onze samenleving steeds
verder in het moeras te trekken als niemand ze een halt toeroept. Quan
go is een uit het Engels afkomstig acroniem dat in het Nederlands taal
gebied maar weinig wordt gebruikt. Een quango is een Quasi Autonome
Non-Gouvernementele Organisatie. In het Nederlands wordt meestal de
term zbo gebruikt: zelfstandig bestuursorgaan. Maar zeg nou zelf: hoe fre
quent horen we de term zbo vallen in een gesprek in de kroeg, of in een
praatprogramma op tv?
En dan pas valt het kwartje waaróm Van den Hoff zo boos is! Wij ma
ken ons zelden boos over zbo’s omdat we ons nauwelijks van hun bestaan
bewust zijn. Problemen waar we ons niet van bewust zijn, zullen niet zo
snel verdwijnen. Problemen aanpakken begint altijd bij bewustwording.
En voor bewustwording is soms boosheid nodig. Zou Nelson Mandela dát
bedoeld hebben toen hij zei: ‘Je hebt zowel liefde als boosheid nodig om de
wereld te veranderen’?
Society 3.0 is vooral een eyeopener voor het bestaan van een immen
se semioverheid, die belangrijke maatschappelijke zaken meestal nog re
gelt met hiërarchische organisatiemodellen, mét politiek en of wettelijk
mandaat, maar waarvan de reikwijdte grotendeels buiten de schijnwerpers
valt. Ter illustratie: wanneer in de Tweede Kamer wordt vergaderd over
de hoogte van verkeersboetes, dan vindt de democratie dat dus kennelijk
belangrijk. Het democratisch debat leidt tot een democratische beslissing
waarvan de uitvoering vervolgens wordt gedelegeerd naar uitvoerende in
stanties. Maar als die uitvoerende instantie daarna op eigen houtje de boe
tes zomaar met 7 euro verhoogt, om de kas van de uitvoerende instantie te
spekken, dan is er niemand in de politieke arena die de instantie terugfluit.
Dit patroon zien we voortdurend terugkeren. In de schijnwerpers van de
politieke arena worden principiële beslissingen genomen, maar de uitvoe
ring staat in vele gevallen haaks op diezelfde principes.
Van den Hoff berekent dat er in Nederland (in 2008) meer dan driedui
zend quango-achtige organisaties zijn, met honderdtwintigduizend werk
nemers, die jaarlijks 140 miljard euro uitgeven, meer dan een kwart van het
nationaal inkomen. Die 140 miljard euro worden direct (via belastingen) of
indirect (via wettelijke bepalingen) gefinancierd door de overheid.
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Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live,
Work and Think Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier (2013)*
Kennis is macht. Kennis delen is nog meer macht. Wat zou er dan gaan ge
beuren als we over een oneindige hoeveelheid kennis kunnen beschikken en
we al die kennis met elkaar gaan delen? Worden we dan niet heel machtig?
Viktor Mayer-Schönberger is hoogleraar aan het Oxford Internet Insti
tute. Kenneth Cukier wordt door velen gezien als dé Big Data-journalist.
Hij schrijft o.a. voor The Economist. De auteurs van De Big Data Revolutie
tonen aan dat de hoeveelheid gegevens die beschikbaar komt en opgesla
gen wordt, explosief aan het stijgen is. De meeste van die gegevens ont
staan in een gedigitaliseerde omgeving. Of zijn met terugwerkende kracht
gedigitaliseerd. De digitalisering is de kraamkamer van de ‘dataficering’.
Kaartenbakken, archieven, ordners en bibliotheken bevatten in theorie een
schat aan informatie, maar in de praktijk heb je daar pas wat aan als je weet
wat je wilt zoeken en waar. Pas als de informatie digitaal is, kunnen snelle
computers op zoek gaan naar waardevolle kennis en compleet nieuwe in
zichten en wordt de informatieberg een goudmijn. Doordat de begrippen
‘informatierevolutie’ en ‘digitaal tijdperk’ al vele decennia geleden voor het
eerst werden genoemd, zijn we geneigd om zwaar te onderschatten hoe de
digitalisering de afgelopen jaren is toegenomen.
In het jaar 2000 was nog maar een kwart van alle opgeslagen informa
tie ter wereld digitaal. De rest stond op papier, film, cassettebandjes en
dergelijke. Inmiddels is de digitale teller al opgelopen tot ver boven de 98
procent.
Zelfs nutteloze data zijn geld waard Nog niet zo lang geleden werden veel

digitale gegevens weggegooid om kostbare geheugenruimte te besparen.
Totdat geheugenruimte zo goedkoop werd dat het opruimen meer kost
dan het bewaren. Computers en apparaten staan boordevol gegevens die
schijnbaar volstrekt nutteloze en waardeloze informatie bevatten. Maar
schijn bedriegt. Uit deze data kan waardevolle kennis worden gewonnen.
Voorbeeldje? Gisteren bezocht u een website waar u de letters van twee
handgeschreven woorden moest intikken. Dit om spamrobots tegen te
gaan. De website wilde even checken of u een echt mens was en geen ro
bot. Zonder dat u er erg in had, was u voor een paar seconden onbezoldigd
medewerker van een bedrijf dat handschriftherkenningssoftware maakt.
Deze software is in staat om zo’n 90 procent van alle handgeschreven tek
sten te scannen en automatisch om te zetten in digitale teksten. De reste
rende 10 procent werd handmatig gedigitaliseerd, door medewerkers van
* Ook in Nederlandse vertaling: De Big Data Revolutie — Hoe de data-explosie al onze vragen
gaat beantwoorden
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dat bedrijf. Totdat iemand op het idee kwam dat het veel slimmer is om
een miljoen mensen allemaal twee woorden te laten intikken, in plaats van
tweehonderd medewerkers aannemen die ieder tienduizend woorden moe
ten intikken. (In werkelijkheid liggen deze getallen overigens veel hoger.
Dagelijks worden er tweehonderd miljoen captcha’s ingetikt.)
De antwoorden van simpele grammaticaoefeningen die de cursisten
van een gratis online talencursus geven, lijken nutteloos. Maar als je de
antwoorden van tienduizenden cursisten op een grote hoop gooit, kun je
met behulp van die data een redelijk betrouwbare vertaalcomputer maken,
zelfs zonder dat de makers van die vertaalcomputer ook maar een woord
van de betreffende taal spreken.
Al die losse woordjes die u intikt in de Google-balk, bevatten verborgen
kennis. Stel, u heeft vanmorgen op het woordje ‘hoesten’ gegoogeld, dan
deed u dat vast niet omdat u de betekenis van dat woord wilde opzoeken.
Waarschijnlijk heeft u of een van uw huisgenoten last van hoesten. Wan
neer op een gemiddelde ochtend dertig mensen dat woord intikken, maar
vanmorgen ineens meer dan honderd, dan is dat een serieuze aanwijzing
dat er een griepepidemie is begonnen. Door elke zoekactie te koppelen aan
een tijdstip plus zoeklocatie, blijkt het verloop van zo’n griepgolf zeer goed
te voorspellen. Deze kennis is vele malen sneller, goedkoper en accurater
dan de traditionele bevolkingsonderzoeken, of oude monitoringsystemen
waarbij artsen aan het eind van de dag moesten melden hoeveel patiënten
met griepklachten die dag hun praktijk hadden bezocht. En dan moest
die informatie nog verwerkt worden. De traditionele methodes hadden
minimaal twee weken nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen over een
epidemie, maar Big Data weet het al nog vóórdat de eerste grieppatiënt in
de spreekkamer van de huisarts zit. Het boek De Big Data Revolutie staat
barstensvol met dit soort kleine voorbeeldjes. Maar deze voorbeelden
rechtvaardigen nog niet het gebruik van het woord ‘revolutie’.
Causaliteit ter discussie De echte essentie van het boek is dat we sluipen

derwijs op weg zijn naar een revolutie op het terrein van wetenschap en
research. De paradigma’s van de traditionele wetenschappelijke onder
zoeksmethodiek, die eeuwenlang hun nut hebben bewezen, zijn aan het
wankelen.
Causaliteit, hypothese en steekproef zijn wetenschappelijke begrippen
die in nagenoeg iedere onderzoeksopzet genoemd worden. In de wereld
van Big Data verliezen deze begrippen hun relevantie. Het uiteindelijke
doel van ieder wetenschappelijk onderzoek is het vergroten van onze ken
nis. De Big Data-gedachte is dat daar niet meer per se steekproeven en
hypotheses voor nodig zijn. Zelfs de eis dat kennis pas kennis is als ver
banden causaal zijn, kan op de schop. En dat zou betekenen dat de prin
cipes van de wetenschap, zoals we die nu kennen, volkomen op zijn kop
komen te staan. De kwalificatie ‘revolutie’ is dan niets te veel gezegd.
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Steekproef N = 17 miljoen Om onderzoek te doen, wordt meestal gebruik

gemaakt van een steekproef. Soms is het noodzakelijk om ons tot een
steekproef te beperken. Bijvoorbeeld wanneer we een vrachtwagen vol
lucifersdoosjes willen onderzoeken op deugdelijkheid. Je zou best alle lu
cifers kunnen controleren, maar dat is nogal arbeidsintensief en kost veel
geld. Daarom beperken we ons vaak tot een zorgvuldig geselecteerde steek
proef, waarbij we hopen dat de steekproef een goede afspiegeling vormt
van de totale populatie. Statistische experts kunnen berekenen hoe goed
die afspiegeling theoretisch is, en koppelen een getalsmatige betrouwbaar
heidsinterval aan de omvang van de steekproef. Bijvoorbeeld: ‘De kans is
statistisch 95 procent dat de uitkomst van de steekproef overeenkomt met
de uitkomst van de gehele populatie.’
Wanneer we bijvoorbeeld willen weten hoeveel Nederlanders gister
avond op tv naar Goede tijden, slechte tijden hebben gekeken, dan bellen we
duizend Nederlanders op met de vraag of ze gekeken hebben. Vervolgens
vermenigvuldigen we de uitkomst met zeventienduizend. Puur statistisch
heb je dan wel een vrij nauwkeurige schatting, maar de zwakke schakel
van dit soort onderzoeken is dat de werkelijkheid van de menselijke psy
che veel grilliger is dan de rationele wetten van de kansberekening. Je kunt
wel op volstrekt eerlijke wijze duizend willekeurige telefoonnummers in
het telefoonboek prikken, maar je gaat dan voorbij aan de mogelijkheid
dat het telefoonboek misschien geen goede afspiegeling is van de bevol
king. Misschien staan gtst-kijkers veel vaker in het telefoonboek dan
niet-kijkers? Misschien nemen gtst-kijkers veel vaker de telefoon op dan
niet-kijkers? Misschien doen ze vaker mee aan enquêtes? En hoe eerlijk
zijn al die duizend antwoorden? Sommigen zullen jokken dat ze gekeken
hebben, anderen zullen jokken dat ze niet gekeken hebben. Het is nog
maar de vraag of die jokkers tegen elkaar weggestreept kunnen worden.
Maar ja, je moet wat, als onderzoeker. Je kunt toch moeilijk alle ze
ventien miljoen Nederlanders gaan vragen? Totdat er een nieuw tijdperk
is aangebroken waarin alle meetgegevens die je zoekt automatisch door
apparaatjes worden geregistreerd, digitaal opgeslagen, en je krijgt al die
gegevens gratis op een presenteerblaadje aangereikt. Niet van een kleine
steekproef, maar van de hele populatie. Geen onderzoeker die dan nog
geïnteresseerd zal zijn in een steekproef!
Wanneer de directie van Bol.com wil weten hoe groot de gemiddelde
bestelgrootte is, dan gaan ze heus geen steekproef nemen van een paar
honderd klanten. Waarom zou je? Met één druk op de knop weet de da
tabase immers binnen een seconde exact te melden hoeveel klanten er
waren, hoeveel ze totaal gekocht hebben en wat dus de gemiddelde bestel
grootte was. Tot twee cijfers achter de komma en 100 procent betrouwbaar.
Daar kan geen enkele steekproef aan tippen.
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Hypothese doen we wel achteraf Omdat onderzoek zo kostbaar is, is de

vaste wetenschappelijke gewoonte om voorafgaand aan het onderzoek een
hypothese te formuleren. Bijvoorbeeld: medicijn X helpt tegen ziekte Y.
Je gaat niet lukraak tienduizenden chemische formules of natuurlijke
stoffen uittesten of ze toevallig een positief effect hebben op ziekte Y. Dat is
te duur. De hypotheses die onderzocht worden, hebben eigenlijk al vooraf
de impliciete boodschap ‘we verwachten dat X effect heeft op Y.’
Het logische gevolg van deze gewoonte is dat het overgrote deel van de
wetenschappelijke output bestaat uit onderzoeksresultaten die al vooraf
verwacht werden. Verrassende vondsten zijn vrij zeldzaam. In de wereld
van Big Data wordt deze gebruikelijke wetenschappelijke volgorde radi
caal omgedraaid: eerst de resultaten, dan de hypotheses! Miljoenen appa
raatjes leveren een almaar groeiende berg gegevens op. Deze gegevens zijn
allerlei meetresultaten van N=heleboel. Door te spitten in deze data wor
den patroontjes zichtbaar, waarvan sommige patroontjes zéér verrassend
kunnen zijn. De hypotheses worden pas geschreven als de onderzoeksre
sultaten al bekend zijn. En daar zitten dan hypotheses tussen die in de tra
ditionele wetenschap nooit onderzocht zouden worden, doordat niemand
had kunnen bedenken dat er een verband zou bestaan tussen deze X en Y.
Uit zijn verband gerukt Wanneer honderdduizenden Nederlanders met be

hulp van apps en sensoren (zie hoofdstuk 9 over Quantified Self) dage
lijks tientallen gegevens die invloed kunnen hebben op hun gezondheid
(bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, slaappatroon, eetgewoontes)
meten en registreren en die gegevens geanonimiseerd uploaden naar een
collectieve database, bevat die database al binnen een jaar meer kennis
dan de opgetelde kennis van alle medische steekproeven van de afgelopen
eeuw. En het grote voordeel van deze nieuwe kennis is dat hij niet inhou
delijk wordt aangestuurd door belanghebbenden. De data spreken voor
zichzelf. Als daaruit bijvoorbeeld toevallig zou blijken dat mensen die veel
broccoli eten opvallend minder vaak kanker krijgen, dan is dat gewoon zo.
Een farmaceutische wetenschapper zal nooit van zijn leven zo’n hypothese
formuleren, want stel dat het waar is, dan heeft hij meteen een probleem.
Want op broccoli kun je geen octrooi aanvragen, dat ligt gewoon te koop
bij de groenteboer.
Big Data maakt allerlei verbanden zichtbaar die voorheen onzichtbaar
waren. Het enige probleem met Big Data is dat we niet weten of de verban
den die we vinden een causaal verband zijn of een toevallig indirect ver
band. Voor de klassieke wetenschapper is causaliteit altijd een big issue ge
weest. Een niet-causaal verband, daar houdt de traditionele wetenschapper
niet van. Dat is pseudo-kennis waar je niets aan hebt, die zelfs schadelijk
kan zijn, zo stelt hij. De Big Data-aanhanger daarentegen is a priori niet zo
geïnteresseerd in causaliteit. Die gaat uitsluitend op zoek naar correlaties.
In het fictieve voorbeeld van de broccoli zou je kunnen veronderstel
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Het einde van de expert
Wetenschap en Big Data, dat kan nog
een perfect team worden, wanneer
ze allebei hun rol hebben gevonden.
De beroepsgroep die het meest heeft
te vrezen van de onafwendbare
dataficatie is de beroepsgroep van
‘experts’. Een expert is iemand die op
basis van studie, ervaring en intuïtie
betere voorspellingen kan doen dan
een niet-expert. Goede voorspellingen
zijn heel veel geld waard en experts
behoren dan ook tot de bestbetaalde
mensen van de twintigste eeuw. Maar
hoe lang nog? Want meer en meer
blijkt dat voorspellingen op basis van
Big Data-analyse veel beter zijn dan de
voorspellingen van experts. Het tweederangs honkbalteam de Oakland
Athletics maakte in 2001 furore toen
de coach alle bekende honkbalwetmatigheden aan zijn laars lapte en de
opstelling voortaan liet bepalen door
Big Data-analyse in plaats van door
expertinzichten. Dat is te vergelijken
met dat Heracles voetbalkampioen
van Nederland zou kunnen worden
door het advies van de computer op te

volgen, dat de keeper beter links in de
spits kan spelen en de terreinknecht
op doel.
Amazon had veertig boekenexperts
in dienst die briljante boekrecensies
schreven om de klanten aanbevelingen te doen. ‘Als u van Easycratie
heeft genoten, dan moet u ook eens
een boek van Menno Lanting proberen’, dat idee. Helaas voor hen bleken
computers dat veel beter te kunnen.
Zonder ook maar enige kennis over
de inhoud, maar strikt op basis van
correlaties, voorspellen zij dat kopers
van boek X een bovengemiddelde
interesse zullen hebben in boek Y,
ook al hebben deze boeken helemaal
niets met elkaar gemeen. Amazon zou
miljoenen dollars omzet laten liggen
door niet gebruik te maken van de
Big Data-analyse en de redacteuren
werden daarom ontslagen.
Gechargeerd gezegd komt De Big Data
Revolutie eigenlijk hierop neer: de
expert begreep veel, maar wist weinig.
De computer begrijpt niets, maar weet
veel.

len dat er in broccoli bestanddelen zitten die heilzaam zijn tegen kanker.
Maar het kan ook een compleet toevallig verband zijn. Bijvoorbeeld als
volgt: broccoli wordt voornamelijk gegeten door mensen die wel eens
naar Frankrijk gaan, mensen die naar Frankrijk gaan zijn gemiddeld ho
ger opgeleid, mensen die hoger opgeleid zijn roken minder, mensen die
minder roken krijgen minder kanker. Wanneer een aantoonbaar verband
geen enkele causaliteit heeft, bestaat het gevaar dat we zinloze acties gaan
ondernemen. Bijvoorbeeld hele dure medicijnen ontwikkelen op basis van
broccolimoleculen, die nul en generlei effect hebben. Dus het is wel terecht
dat de wetenschapper op zijn achterste benen staat als hij een niet-cau
saal verband vermoedt. Hij wil ons alleen maar behoeden voor schadelijke
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gevolgtrekkingen. Maar wat nou als de gevolgtrekking er alleen maar uit
bestaat dat we wat vaker de sperziebonen bij het avondmaal vervangen
door broccoli? Baat het niet, dan schaadt het niet.
Pragmatische aanpak De speurtocht naar causale verbanden zal altijd een

belangrijke rol blijven spelen in de wetenschappelijke zoektocht naar ken
nis en begrip. Maar voor het nemen van maatschappelijke, commercië
le en individuele beslissingen, zal naar verwachting steeds vaker voor de
pragmatische aanpak worden gekozen. Wanneer bijvoorbeeld uit de Big
Data blijkt dat winkels met blauw geschilderde muren substantieel min
der last hebben van winkeldiefstal, dan zullen winkels massaal hun muren
blauw schilderen, ongeacht of ze begrijpen waarom dit verband bestaat, en
ongeacht of dit nou een causaal verband is. Tenminste, zolang de blauwe
verf net zo duur is als de witte verf.
De traditionele wetenschapper die is opgevoed met het paradigma
waarin causaliteit bijkans heilig werd verklaard, zal dit pragmatisme wel
licht tegen de borst stuiten. Maar hij moet daarbij niet over het hoofd zien
dat de traditionele wetenschap maar hoogst zelden causale verbanden echt
bewijst. In bijna alle gevallen is de wetenschappelijk gevonden causaliteit
in feite ook niet meer dan slechts een (grote) waarschijnlijkheid, die is
onderbouwd door een (vermeend) logisch verband.
Meer discriminatie? Het grote maatschappelijke gevaar van Big Data is dat

onze privacy ernstig in het gedrang komt. Er worden nu al zo ontzettend
veel data opgeslagen, dat zaken die tot de persoonlijke levenssfeer beho
ren uit de gegevens vallen te distilleren. De gangbare maatregelen om de
privacy te beschermen — bijvoorbeeld anonimisering — werken niet meer.
Door anonieme data uit meerdere bronnen samen te voegen en te koppe
len aan openbare bestanden, vallen de anonieme data alsnog te herleiden
tot een individu. (Dit verschijnsel kennen we al enigszins van Google. Wie
in een middelgrote plaats woont en slechts zijn voornaam, woonplaats en
beroep prijsgeeft, kon daarmee in de jaren negentig zijn anonimiteit nog
redelijk waarborgen. Maar tik nu deze drie woorden in de Google-zoek
balk en de kans is groot dat je volledige naam op pagina 1 van de zoekre
sultaten verschijnt.)
Het gevaar bestaat dat mensen vaker gediscrimineerd zouden kunnen
worden op grond van statistische verbanden, die tot overmaat van ramp
ook nog eens geen enkele causaliteit hebben. Je zult maar een hoogopge
leide francofiele niet-roker zijn, die toevallig geen broccoli lust. En dat je
dan op grond van je lage broccoliconsumptie een hogere premie voor je
ziektekostenverzekering moet betalen, terwijl je in werkelijkheid veel ge
zonder bent dan een rokende broccoliliefhebber. Dat gevaar ligt inderdaad
op de loer. Aan de andere kant bestaat die discriminatie nu ook. Wie vijftig
jaar oud is betaalt — puur op grond van zijn leeftijd — meer premie voor
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Preventief gevangenisverblijf
De Amerikaanse hoogleraar statistiek
en criminologie Richard Berk kan op
basis van Big Data-analyse voorspellen of een gedetineerde na vrijlating
in recidive zal vervallen. Zijn methode
claimt een betrouwbaarheid van 75
procent. Hoe oud was de gedetineerde
toen hij voor het eerst met de politie in
aanraking kwam? Heeft hij zijn school
afgemaakt? Was zijn vader alcoholist?
Door tientallen van deze data te verzamelen kan voorspeld worden of de
gedetineerde opnieuw in de fout zal
gaan. De voorspelling is echter puur
gebaseerd op historische correlaties
en niet op de actuele mentale en
morele situatie van de gedetineerde
in kwestie.
Wanneer langgestraften een groot
deel van hun gevangenisstraf hebben
uitgezeten, kunnen ze in aanmerking
komen voor vervroegd verlof. Een
commissie beslist daarover. Als zo’n
commissie daarbij gebruikmaakt van
het computerprogramma van Berk, en
dat programma voorspelt een hoge

kans op recidive, dan kan de gedetineerde vervroegde vrijlating wel op
zijn buik schrijven. Uitsluitend dus op
basis van historische correlaties, zonder dat bekend is of er ook een causaal verband is. De facto betekent dit
dat er dus al mensen zijn die een paar
jaar langer achter de tralies moeten
zitten, terwijl ze wél vrij rond hadden
mogen lopen als hun vader twintig
jaar geleden toevallig wat minder bier
had gedronken. In zekere zin is dit dus
al een preventief gevangenisverblijf
op basis van willekeurige Big Data-correlaties. Menigeen zal dit heel billijk
vinden. De gedetineerde is immers
een schuldige. Hij moet gewoon de
volle straf uitzitten waar hij voor
veroordeeld is. Maar dat neemt niet
weg dat die andere veroordeelde, die
net zo schuldig was, en tot dezelfde
gevangenisstraf was veroordeeld, een
paar jaar eerder op vrije voeten komt.
Ze worden ongelijk behandeld, op
basis van Big Data.

zijn uitvaartpolis dan iemand van dertig jaar. Omdat de verzekeraar ervan
uitgaat dat de vijftigjarige eerder dood zal gaan dan de dertigjarige. Toch
zijn er genoeg vijftigjarigen met een levensverwachting die beter is dan
van menig ongezond levende dertiger. Pas wanneer er meer gegevens be
schikbaar zouden zijn op individuele basis, zou de levensverwachting van
die gezonde vijftiger op waarde kunnen worden geschat. En meer gegevens
beschikbaar maken, dát is nou net wat Big Data doet. Nu betaalt u een
hogere of lagere premie voor uw autoverzekering op basis van de postcode
waar u woont. Met als ratio: hoe drukker het verkeer in uw stad, des te
groter de kans op auto-ongelukken. Straks betaalt u niet op basis van waar
u woont, maar op basis van waar u rijdt. Wie in Friesland woont, maar
zijn meeste autokilometers in de regio Amsterdam rijdt, gaat dan meer
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premie betalen dan wie in Amsterdam woont, maar zijn meeste kilometers
in Friesland maakt. De hoeveelheid discriminatie blijft dan gelijk, alleen
worden de individuen eerlijker ingedeeld over de groepen.
Vreemd genoeg wordt privacybedreiging vaak in verband gebracht met
commerciële bedrijven die over de rug van onze privacy meer geld zouden
gaan verdienen. Maar worden individuele burgers daar nou slechter van?
Oké, het klinkt wel griezelig dat de computeralgoritmes van Amazon pre
cies weten wat wij willen lezen, en dat wij daardoor meer geld uitgeven
aan Amazon, maar daar krijgen we dan ook de boeken voor die we wil
len hebben. En we hóéven ze niet te kopen! Het is maar een aanbeveling.
Het blijft een vrijwillige beslissing. Het échte privacygevaar komt uit heel
andere hoek, namelijk de overheid. Bijvoorbeeld wanneer Big Data-ana
lyses misdrijven kunnen voorspellen, nog vóórdat ze gepleegd zijn. Dat
lijkt heel fijn, als je daardoor kunt voorkomen dat een onschuldig iemand
vermoord wordt. Maar wat doe je dan vervolgens met de aspirant-moor
denaar? Moet die preventief de gevangenis in, terwijl hij nog geen misdrijf
heeft gepleegd? Te gek voor woorden. Volstrekt in strijd met alle rechts
beginselen. Dat zal zeker nooit gebeuren. Was dat ook uw eerste reactie?
Schrik niet: in zekere zin gebeurt dit nu al! (Zie kader: Preventief gevan
genisverblijf.)

De strategische revolutie — Nieuwe leiders nemen het stuur
over Wim de Ridder (2012)
Wanneer je je hele leven lang bijna dagelijks krijgt te horen dat alles steeds
maar duurder en duurder wordt, dan ga je er op den duur in geloven. Prijs
stijgingen en inflatie zijn er met de paplepel ingegoten. En als er één pro
duct is dat echt onvermijdelijk alleen maar duurder kan worden — en over
een tijdje zelfs onbetaalbaar — dan is het wel brandstof. Want daar zit ook
nog een extra logica achter die iedereen begrijpt: het aanbod van energie
neemt af doordat gasbellen en olievelden leeg beginnen te raken. Tegelij
kertijd stijgt de vraag, door de economische ontwikkeling in landen als
China en India. Wanneer een miljard Chinezen massaal gaan autorijden,
wat betekent dat wel niet voor de prijs van een liter benzine bij ons?
Wim de Ridder schudt ons wakker uit deze nachtmerrie. De energie
prijzen gaan de komende decennia juist fors omlaag! Voor de meeste
Nederlanders is deze mededeling (nou ja vooruit: deze voorspelling) een
soortgelijke shock als op de dag dat je voor het eerst kreeg te horen dat
Sinterklaas niet bestaat. De wereld op zijn kop.
De vraag naar energie gaat toenemen, doceert De Ridder. En niet zo’n
beetje ook. De vraag stijgt veel harder dan de meeste mensen beseffen. In
2040 zal de mondiale vraag naar energie ongeveer twee keer zo groot zijn
70

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 71

als vandaag. Maar het aandeel van fossiele brandstoffen in de energiemix
gaat jaarlijks verminderen, ten faveure van energie uit wind, zon, water en
biogas. Het is niet de milieulobby die deze ontwikkeling naar duurzame
energie gaat initiëren. Milieuargumenten spelen nauwelijks een rol. Het
zijn keiharde economische rekensommen die hieraan ten grondslag lig
gen. De Ridder betoogt dat er heel veel aanwijzingen zijn dat de Wet van
Moore die we kennen uit de ict (iedere twee jaar verdubbelt de capaciteit
van een microchip) in grote lijnen ook geldt voor de opwekking van duur
zame energie. Wat houdt dat in de praktijk voor u in? Stel, u koopt per jaar
3000 kilowattuur stroom bij de Nuon en u betaalt daarvoor 700 euro. Uw
buurman heeft zonnepanelen op zijn dak gemonteerd die 1000 kilowattuur
leveren en hij was 1200 euro kwijt aan de zonnepanelen. Financieel gezien
bent u dan een stuk beter af dan uw buurman. Maar als die zonnepanelen
beter worden en hun capaciteit verdubbelt tot 2000 kilowattuur en de prijs
halveert tot 600 euro, dan ziet het financiële plaatje er al stukken beter
uit voor de buurman. Weer een paar jaar later leveren die zonnepanelen
4000 kilowattuur op en kosten ze nog maar 300 euro. Dan is het moment
aangebroken dat uw buurman u hard uitlacht. En wat gaat u dan vervol
gens doen? De energieconsument (iedereen dus) gaat binnen afzienbare
tijd massaal kleinschalig zijn eigen duurzame energie opwekken. En als
een woonhuis meer stroom opwekt dan het verbruikt, en Nuon wil het sur
plus niet mee voor een goede prijs van ons kopen, dan moeten we wel een
elektrische auto kopen om die overtollige energie nog nuttig te besteden.
Autoriteit Het mooie van Wim de Ridder is dat hij enerzijds wedijvert met

visionairs en toekomstdenkers zoals Peter Diamandis, maar anderzijds
volop met twee benen in de klei van de oude wereld staat. Hij is professor
in de toekomstkunde van de Universiteit van Twente en kan zijn visies
dagelijks toetsen aan de technologische state of the art van de grote tradi
tionele bedrijven en spiegelen aan de actuele inzichten in de wetenschap
en bij de overheid. Iemand als Diamandis kan alles wel zeggen. Dat is een
ondernemer en optimist by nature, en als hij met zijn voorspellingen de
plank misslaat kan hij lachend zijn schouders ophalen. Maar De Ridder zet
zijn wetenschappelijke status op het spel, dus hij zal zijn voorspellingen
beter onderbouwen, zo denkt menigeen. En daar zit wat in. Als een pro
fessor het zegt, dan zal het wel waar zijn. En als de leidende organisaties
hem geloven, dan zullen ze geneigd zijn hun toekomstbeleid daarop af te
stemmen.
Buitenstaanders nemen het over In Easycratie werd een beeld geschetst van

hoe gevestigde organisaties steeds meer te maken krijgen met buitenstaan
ders. De informatie- en netwerksamenleving biedt veel nieuwe oplossin
gen om goedkoper, slimmer en sneller te organiseren. Niet meer gehinderd
door de torenhoge toetredingsdrempels van weleer, kunnen samenwerken
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de burgers machtige bedrijven en bedrijfstakken wegconcurreren. Maar
Aslander en Witteveen kunnen alles wel zeggen, in de hiërarchische we
reld wordt zoiets alleen voor kennisgeving aangenomen als het niet weten
schappelijk is onderbouwd. Wim de Ridder levert die wetenschappelijke
stempel van goedkeuring en komt met een Harvard-onderzoek op de prop
pen naar honderdvijftig wereldwijde doorbraakinnovaties. Bij nagenoeg
iedere doorbraakinnovatie ging de leidende positie in de sector over naar
een ander bedrijf. Ironisch genoeg verovert die nieuwe leider in de sector
de markt altijd met een product dat inferieur is in de ogen van de gevestig
de bedrijven. De bestaande bedrijven nemen zelden of nooit het initiatief
bij doorbraakinnovaties. Zij zullen trachten hun marktpositie te verdedi
gen, met alle middelen die hun ten dienste staan, aldus De Ridder. Wat
die middelen precies zijn, laat zich raden. Juridische tegenwerking van de
nieuwkomers, politieke lobby en beïnvloeding van de politieke opinie via
de media behoren er in ieder geval toe. Wat Wim de Ridder niet zegt, maar
wat de lezer zelf mag concluderen: als er ergens in een sector crisis is, en
het is echt tijd voor iets nieuws, dan is het een heilloze weg om te verwach
ten dat de oplossing uit de sector zelf gaat komen. Toch staat deze logische
conclusie compleet haaks op de gangbare aanpak van probleembestrijding
in de hiërarchische wereld. (Zie kader: Weg met de experts!)
Google is het nieuwe General Motors De buitenstaanders kunnen grote be

drijven zijn die uit een geheel andere sector afkomstig zijn. Binnen tien
jaar zijn onbemande auto’s op de snelweg geen bijzonderheid meer, denkt
De Ridder. Sinds maart 2012 heeft de Amerikaanse staat Nevada zijn
verkeerswetgeving al aangepast. Er zijn tientallen grote automerken met
een rijke historie, maar het is zoekmachinebedrijf Google die deze door
braakinnovatie domineert. Als u vandaag een nieuwe Opel heeft gekocht,
dan is uw volgende auto wellicht een Google. Of een Apple, want ook Ap
ple heeft zich al bij de ‘Kamer van Koophandel’ officieel geregistreerd als
automobielbedrijf. Maar voordat de onbemande auto’s op grote schaal
rondrijden, is de grootste innovatie in de automobielsector al gerealiseerd
door een andere nieuwkomer: Tesla.
Ook in de bouwwereld is een radicale doorbraak gaande. De initiatief
nemers zijn buitenstaanders zoals staalbedrijf Tata (voorheen Corus, en
dáárvoor Hoogovens) en meubelverkoper Ikea. Zij maken al volwaardige
prefab woningen die minder dan 10 000 euro kosten. En voor de allerarm
sten in India is Tata zelfs al eenvoudige huisjes aan het ontwikkelen die
iets meer dan 500 euro moeten kosten. De consument is er klaar voor, de
producent kan het leveren, alleen de gevestigde bedrijven uit de bouw
sector (en de overheid!) zijn er nog lang niet klaar voor. En zullen deze
doorbraakinnovatie nog wel een tijdje weten tegen te houden. De druk
om verouderde obstructieve regelgeving aan te passen zal worden opge
voerd door een substantiële groep burgers (zie het volgende boek Makers
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Weg met de experts!
Wanneer een bedrijfssector ernstig
in de problemen is geraakt — door
veranderde omstandigheden in de
buitenwereld — hoe logisch is het dan
dat de personen die de crisis hebben
veroorzaakt, zelf de oplossingen zullen kunnen vinden? Als ze de oplossing hadden geweten, dan hadden ze
die immers al toegepast en waren de
problemen niet eens ontstaan. Oké,
dat klinkt wellicht gechargeerd, maar
in de kern is dat toch een spijkerhard argument. Desalniettemin is de
gebruikelijke reflex bij probleembestrijding om raad te vragen aan de
deskundigen, de experts, aan mensen
met liefst zoveel mogelijk ervaring.
Stel dat de minister van Financiën
morgen een denktank gaat formeren
om te onderzoeken of het banken
systeem niet fundamenteel aangepast
moet worden, dan durven wij er een
fles Pétrus om te verwedden dat
die commissie of denktank (vrijwel)
uitsluitend bestaat uit mensen met
langdurige ervaring in het bank
wezen. Met een beetje geluk zit er één
vreemde eend in de bijt. Maar juist die
ene vreemde eend zal hoogstwaarschijnlijk de meest nuttige bijdragen
leveren, zo verwachten wij. Als je wetenschappelijk weet dat doorbraakinnovaties nagenoeg altijd afkomstig
zijn van buitenstaanders, vul zo’n
commissie dan ook hoofdzakelijk met
buitenstaanders! Zet bijvoorbeeld
eens wat filosofen, historici, wiskundigen en ondernemers aan een tafel
en de kans dat zij een nieuw solide
bankensysteem ontwerpen is echt

vele malen groter dan als je dat een
groep experts uit het bankwezen laat
doen. Wetenschappelijk bewezen!
Idem dito voor een overheidsinstantie
die tegen een hardnekkig bestuurlijk
probleem aanloopt. Zoek nou eens
voor de verandering geen nieuwe
sterke man (m/v) met per se bestuurlijke ervaring, maar draai het om. Zoek
iemand zónder bestuurlijke ervaring.
Huur iemand in die bewezen succesvol is geweest in een compleet andere
bedrijfssector... and see what happens.
De kans op een doorbraak zal drastisch stijgen.
Ook in het bedrijfsleven bestaat de
reflex om eerst naar experts met ervaring te zoeken, maar daar is het al veel
gebruikelijker om bewust iemand van
buiten de branche te zoeken, voor een
frisse wind. Vooral wanneer problemen langdurig aanhouden. De sector
waarin de ‘we-zoeken-een-expert’reflex misschien wel het sterkst is, is
de mainstream-journalistiek. Wanneer
een actualiteitenprogramma (eind
2013) vaststelt dat het parlementaire
democratische systeem in crisis is,
rent de redactie naar Hans Wiegel of
Jan Terlouw om deze ervaren experts
te vragen hoe het moet. Wanneer een
voetbalcoach een wedstrijd verliest,
mag Johan Cruijff vertellen hoe het
beter had gekund. Leuk voor de kijk
cijfers, maar wat twintig jaar geleden
de beste methodes waren, zijn dat
nu niet meer. Wil je echt innovatieve
inzichten horen, kun je beter een
spraakmakende coach uit een geheel
andere sport om commentaar vragen.

73

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 74

Overigens kunnen die journalisten
hier meestal ook niets aan doen.
Velen weten dit wel, maar ze moeten
van hun bazen de usual suspects
benaderen. Dus als bijvoorbeeld
Google straks de Google Car op de
markt gaat brengen, dan wordt het
journaille naar de grote traditionele
automerken gestuurd voor een commentaar. Het is al vooraf bekend wat
die gaan zeggen; het product van de
innovatieve buitenstaander is immers
altijd inferieur.
Dat branchevreemde bedrijven vaak
succes hebben, komt niet alleen door
de frisse blik, maar ook door de wet
van de remmende voorsprong. De
gevestigde bedrijven worden gehinderd door hun bestaande capaciteit
en kostenstructuur. Hierdoor worden
innovaties mede beoordeeld op de
mate waarin zij andere producten

van de onderneming kannibaliseren.
Een illustratief voorbeeld hiervan was
te zien in de beginjaren van online
nieuwsvoorziening. De gevestigde
papieren dagbladen kwamen ook
met online kranten, maar de redacties mochten aanvankelijk nieuwtjes
pas publiceren nadat het éérst in
de papieren krant had gestaan.
Zo’n strategie mag dan misschien
wel behulpzaam zijn om kannibalisatie tegen te gaan, maar juist de
belangrijkste usp van de innovatie
(snelheid!) werd er volledig mee om
zeep geholpen. De doorbraak werd
geforceerd door nieuwkomers op de
markt die geen historische hinder
hadden van een bestaand papieren
dagblad. De gevestigde bedrijven
hadden vervolgens geen keuze; ze
moesten wel volgen.

van Chris Anderson) die zelf hun eigen huis willen bouwen, als dat steeds
makkelijker gaat worden door nieuwe technologieën, simpelere construc
tiesystemen en slimmere halffabricaten. (Metselen en timmeren is een vak,
maar met Lego spelen kan iedereen.)
In de sectoren zorg, financiën, energieopwekking, entertainment en ook
de bouw, zullen spoedig doorbraakinnovaties te zien zijn, die van onderaf
geïnitieerd worden door eindgebruikers. Easycratische zwermen van in
formeel samenwerkende individuen beschikken over de slagkracht om dat
mogelijk te maken. Groepen buurtbewoners die met honderden tegelijk
collectief een container vol met goedkope zonnepanelen importeren uit
China, zonder enige hulp of bemoeienis van overheid en nationaal be
drijfsleven, dat was ondenkbaar in de twintigste eeuw. In de informatie- en
netwerksamenleving gebeurt het aan de lopende band. Steeds vaker.
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Makers: The New Industrial Revolution

Chris Anderson (2012)

Chris Anderson, de hoofdredacteur van het internationaal toonaangevende
technologietijdschrift Wired, heeft opnieuw de Easycratische Bibliotheek
gehaald. Na zijn boek Free over freeconomics (hoe je geld kunt verdienen
door diensten gratis weg te geven), schrijft Anderson in zijn nieuwste boek
over de makersbeweging. Wat gaat er gebeuren als een miljoen hobby
knutselaars toegang krijgen tot een nieuwe laagdrempelige technologie en
dan gaan samenwerken op dezelfde manier als een miljoen amateurs sa
men aan Wikipedia werken? De hoofdrolspeler in dit boek is de 3d-printer
en het waarschijnlijke scenario is een nieuwe industriële revolutie die niet
wordt geleid door grote machtige organisaties, maar die bottom-up wordt
geïnitieerd door informele zwermen.
Voor iedereen die een 3d-printer als zomaar een nieuw apparaatje ziet,
te vergelijken met het stoomstrijkijzer, de Walkman of de staafmixer en
nog nooit heeft stilgestaan bij de maatschappelijke consequenties van het
fenomeen 3d-printing, is Makers een perfect instapboek in deze materie.
Bent u toevallig manager van een bedrijf waarin dingen worden gemaakt
die in dozen verpakt het bedrijf verlaten om de weg naar een markt te vin
den, of bent u manager van een bedrijf waar deze dozen afgeleverd worden,
en u heeft nog nooit serieus nagedacht over wat de gevolgen van 3d-prin
ting voor uw business zouden kunnen zijn? Dan is Makers een must read.
Het maakt daarbij niet uit wát er precies in uw dozen zit.
Anderson begint zijn betoog met de voor de hand liggende vergelijking
met de bedrijfstakken uitgeverij, media en communicatie, waar in tien jaar
tijd een aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Door digitalisering en in
ternet zijn die bedrijfstakken gedemocratiseerd. Ieder individu die iets van
belang heeft te melden kan vrijwel kosteloos communiceren. En als het
echt interessant is, daarmee in zeer korte tijd een groter publiek bereiken
dan de oplage van een gemiddeld dagblad. Deze communicatie is de basis
voor handel en voor alle mogelijke varianten van digitale dienstverlening.
Het ene individu gebruikt deze mogelijkheid om zijn Facebookpagina vol
te schrijven voor een handvol vrienden en virtuele kennissen en het andere
individu begint in zijn garage met een paar honderd euro opstartkosten
een digitaal bedrijfje dat een paar jaar later gevestigde multinationals uit
de markt prijst. Tot zover het hoofdthema van Easycratie. Voor het grootste
deel van de economie was dit echter nog een stap te ver. Zodra het om fy
sieke producten gaat, heb je nog steeds fabrieken nodig, en vrachtwagens
en heel veel startkapitaal. Totdat het moment komt dat je ook fysieke pro
ducten kunt scannen en digitaliseren, net als muziek of beeld. Dan kun je
je fabriek vestigen in de cloud. Voor het transport zijn geen vrachtwagens
meer nodig, daar hebben we glasvezelkabels voor. Nu alleen nog een appa
raatje dat op de eindbestemming het digitale bestand weer kan opblazen
tot driedimensionale proporties. Dat apparaat is er. De 3d-printer kan dat.
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Zoals een huis-, tuin- en keukencomputer een gedownload mp4-bestand
kan omzetten in een speelfilm, zo kan een 3d-printer een stl-bestand om
zetten in een meubelstuk. Bij onze volgende verhuizing hebben we geen
verhuisbedrijf meer nodig. We mailen de complete huisraad gewoon via
WeTransfer naar ons nieuwe adres. Of nog slimmer: we downloaden een
compleet nieuwe huisraad op ons volgende adres.
Van oplage 1 naar oplage 1000 In de beginjaren van internet gebruikten de

meeste mensen het web voornamelijk voor het downloaden van tekst,
beeld en geluid. Maar al snel kwam daar een kentering in en werd er steeds
meer geüpload. Dát was het startpunt van de democratisering. Want zo
lang mensen internet gebruiken om hun oude vertrouwde krant online te
lezen, verandert er niet zoveel. Interessant wordt het pas als individuen
zelf inhoud aan het internet gaan toevoegen zonder dat er hiërarchische
filters zijn die beslissen wat wel of niet gepubliceerd mag worden. Nog
interessanter wordt het als dat niet alleen maar woorden en plaatjes zijn,
maar ook dingen.
Een handige knutselaar die een bijzonder ding maakt waarmee hij zijn
omgeving verbluft, en daarna nog een paar exemplaren maakt voor buren
en vrienden, dat is van alle tijden. Maar tussen enerzijds de ieniemienie-pri
véproductie in de huiselijke sfeer en anderzijds de mondiale massaproduc
tie, daartussen gaapt nog een ontzettend breed gat. Vanuit de makersbe
weging zullen talloze kleinschalige productiebedrijfjes ontstaan die dit gat
opvullen, door bijzondere dingen te produceren in oplages van bijvoorbeeld
duizend of tienduizend. Voor massaproductiebedrijven zijn zulke oplages
veel te klein om de opstartkosten en de overheadskosten terug te kunnen
verdienen. Deze nieuwe generatie kleinschalige productiebedrijven wer
ken echter op easycratische wijze, maken volop gebruik van co-creatie,
opensource-ontwerpen en gratis online tools voor communicatie en dis
tributie. Door de komst van de 3d-printer kunnen de duurste schakels uit
het industriële massaproductieproces grotendeels weggevaagd worden: op
slag, transport, retail. De maatschappelijke consequentie is, dat bijzondere
nicheproducten die nu niet gemaakt worden — doordat de productie niet
rendabel is — straks wél gemaakt worden. De economische consequentie
is dat veel van deze producten — in theorie — kwalitatief veel beter kunnen
zijn dan de producten die de massa-industrie voortbrengt, en dan ook nog
eens tegen een lagere consumentenprijs. De volgende stap is dat de meest
succesvolle van deze kleinschalige productiebedrijven de huidige marktlei
ders zullen verdringen, op eenzelfde manier als Wikipedia de Encyclopaedia
Britannica uit de markt heeft gestoten, en zoals WhatsApp kpn miljarden
euro’s inkomsten aan sms-berichtjes door de neus heeft geboord, zo voor
spelt Anderson.
De 3d-printer is de hoofdrolspeler in dit verhaal, maar er is ook nog een
zeer belangrijke bijrol weggelegd voor de makers die zo handig zijn met
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de soldeerbout, dat ze verschillende elektronicacomponenten aan elkaar
kunnen koppelen. Bijvoorbeeld door sensoren van 1 à 2 euro te koppelen
aan bestaande apparaten, zodat compleet nieuwe innovatieve toepassin
gen ontstaan. Ook zijn de makers in staat om bestaande monopolies te
doorbreken, daar waar kunstmatig hoge prijzen voor gepatenteerde niche
producten worden gevraagd, bijvoorbeeld medische apparatuur. Binnen de
makersbeweging kijkt al niemand er meer van op als een apparaat dat op
de markt duizenden euro’s kost, ook voor een paar tientjes gemaakt kan
worden. Heel interessant voor arme ziekenhuizen in de derde wereld. Al
leen zien die knutselversies er nu vaak nog erg geknutseld uit. Door binnen
informele zwermen samen te werken met getalenteerde vormgevers en het
aldus gecocreëerde verbeterde product uit de 3d-printer te laten rollen en
door vervolgens de productie op te schalen van oplage 1 naar oplage 1000,
ontstaan nieuwe markten die voor de oude aanbieders op deze markten net
zo ingrijpend kunnen zijn als de gevolgen die The Pirate Bay had voor de
Free Record Shop. Voor die opschaling is wellicht wel enig startkapitaal no
dig, dat de inhoud van de privéspaarpot van de kleine producent overstijgt,
maar daarvoor bestaan talloze crowdfundingplatforms. Een aspirant-en
trepreneur met een goed idee haalt moeiteloos tienduizenden euro’s start
kapitaal op, zo is de afgelopen jaren duidelijk geworden. En het leuke is:
die krachtenbundeling van kleine financiers die allemaal een paar tientjes
bijdragen, vormen vaak tevens de afzetmarkt van de nieuwe producent. En
nóg belangrijker: zij vormen het spontane collectieve reclame en pr-bureau,
want via social media vertellen deze microfinanciers aan hun netwerken in
welk nieuw cool product zij een paar tientjes hebben geïnvesteerd. De tra
ditionele aanbieder van startkapitaal — de bank — kan hier niet aan tippen.
Internet is cutting out the middle man, en het aantal beroepen en bedrijven dat
middle man blijkt te zijn, wordt met de dag groter. De nieuwe industriële
revolutie is onderweg. Een deel van deze bedrijfjes uit de nieuwe industriële
revolutie zal de verleiding niet kunnen weerstaan om nog veel verder door
te groeien. Over hen gaat het volgende boek.

Exponentiële organisaties — Waarom nieuwe organisaties
tien keer beter, sneller en goedkoper zijn — en hoe jij dat ook
wordt Salim Ismail, Yuri van Geest, Michael Malone (2015)
Zelden kreeg een managementboek een hogere lezerswaardering bij Ama
zon.com dan dit boek. Niet zo verwonderlijk, want de claim in de onderti
tel van het boek is nogal spectaculair. Er is een compleet nieuwe generatie
bedrijven ontstaan, die tien keer zo goed, snel en goedkoop zijn als de
vorige generatie. En als die claim waar is, dan maakt dat in feite ieder
ander managementboek overbodig. Want wat heeft het nog voor zin om
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als manager je bestaande organisatiestructuur op details marginaal te ver
beteren, en zodoende een paar procent efficiëntie te winnen, als er ieder
moment een concurrerend bedrijf van de nieuwe generatie kan komen dat
tien keer zo goedkoop is?
Exponentiële organisaties zijn bedrijven die de easycratische verwor
venheden toepassen in een commerciële omgeving. Door het combineren
van nieuwe technologieën met fundamenteel andere management- en or
ganisatieprincipes, kunnen zij tien keer sneller, effectiever en goedkoper
werken dan de concurrenten in dezelfde sector. Dus precies zoals in Easycratie al werd voorspeld. Maar waar de een nog over de nieuwe mogelijkhe
den van de netwerksamenleving filosofeert, zijn er anderen die die nieuwe
kansen al volop uitbuiten. Deze bedrijven hebben nu ook een naam gekre
gen. Ze heten bijvoorbeeld Airbnb, Uber, Netflix of Tesla. Tesla is wellicht
het beste voorbeeld, omdat Tesla gewoon fysieke producten maakt in een
industriële sector. Als nieuwkomer in een historische bedrijfstak weet Tes
la giganten als Ford, General Motors en Toyota af te troeven.
Wanneer gevestigde bedrijven op de twintigste-eeuwse manier blijven
werken, zullen zij binnen tien à twintig jaar verdwenen zijn, zo voorspellen
de auteurs, waaronder de Nederlander Yuri van Geest.
Het essentiële verschil tussen de exponentiële organisatie en de traditio
nele organisatie is, dat bij de exponentiële organisatie zowel de organisa
tiestructuur als het productieproces volledig zijn ingericht op exponentiële
groei, terwijl de succesvolle traditionele organisatie nooit verder komt
dan lineaire groei. Als bijvoorbeeld Hilton wil uitbreiden met één nieuw
hotel met tweehonderd kamers, dan kost dat algauw vijf jaar (inclusief
bouwvergunningen) en 10 miljoen euro aan bouwkosten. De resources van
Hilton (investeringskapitaal, managementcapaciteit) zijn relatief beperkt,
waardoor het bedrijf met bijvoorbeeld maximaal tien hotels per jaar kan
groeien. Het jaar erop weer tien nieuwe hotels en het jaar daarop wederom
tien nieuwe hotels. Dat is lineaire groei. De nieuwe ‘hotelketen’ Airbnb
heeft geen last van deze beperkingen. Airbnb metselt geen nieuwe hotels,
maar verzamelt bestaande losse ‘hotelkamers’ en koppelt deze aan elkaar
op een digitaal platform. Bouwkosten: nul. Bouwtijd: bijna nul. Door deze
revolutionaire kijk op de bedrijfstak hotelwezen, kan Airbnb al in één
week tweehonderd nieuwe kamers erbij hebben. En naarmate de naams
bekendheid stijgt, en omdat er geen beperking aan de resources is, kan
dat groeitempo extreem versnellen. Een week later vierhonderd nieuwe
kamers, weer een week later achthonderd nieuwe kamers. Dat is exponen
tiële groei. Hilton bestaat al zesennegentig jaar en is een succesvol bedrijf.
Maar een nieuwkomer als Airbnb heeft door de exponentiële groei maar
een paar jaar nodig om Hilton voorbij te streven.
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Voor grote bestaande organisaties die willen overleven heeft het boek
Exponentiële organisaties een recept in twee delen. Het eerste deel van het
recept zegt: het gaat uitsluitend lukken als de volledige top van de orga
nisatie er volkomen van overtuigd is dat het maken van een omslag pure
noodzaak is. Deel twee zegt: en dan nóg zal het uiterst moeilijk zijn om
de omslag te bereiken, want niets is zo moeilijk als het kantelen van een
grote logge organisatie. Het meest kansrijk is nog om in de periferie van de
bestaande organisatie zelf kleine start-ups te beginnen, die volledig auto
noom opereren. Deze satellietorganisaties maken uitsluitend een serieuze
kans als er aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan.
▶▶ Ze rapporteren rechtstreeks aan de ceo van het grote moederbedrijf;
▶▶ Er worden langetermijndoelstellingen geformuleerd, uitsluitend in ter
men van kwaliteit;
▶▶ Financiële meetindicatoren (zoals omzet en winst) zijn taboe.
Het recept klinkt goed, maar het recept zegt ook impliciet dat het niet zal
kunnen werken indien de ceo van de grote bestaande organisatie wordt
beoordeeld op kortetermijndoelstellingen en op puur financiële meetindi
catoren.

Kanshebbers voor de easycratische
bibliotheek, deel 3
Onderstaande boeken verdienen waarschijnlijk ook een plaatsje in de
Easycratische Bibliotheek. We hebben ze nog niet helemaal gelezen, maar
de eerste kennismaking gaf ons voldoende aanleiding om ze alvast op een
apart stapeltje klaar te leggen.

The Solution Revolution

William Eggers & Paul Macmillan (2013)

Van kleine social enterprises tot multinationals, van individuele burger tot
gemeenschappen, steeds vaker laten zij de oude manier van problemen
aanpakken los. Het aan de deur kloppen bij overheid of kapitaal is een
trage weg, die vaak voornamelijk leidt tot het rondpompen van euro’s en
rapporten. De nieuwe — veel kansrijkere — weg is: inzoomen op het werke
lijke probleem en zelf de oplossingen creëren. En dat mag best een lichtge
wichtoplossing zijn, want lichtgewichtoplossingen laten zien dat de grote
oplossing binnen bereik is en dat creëert een sterke sociale dynamiek van
hulpeloosheid naar zelfredzaamheid. Sleutelwoord in de solution revolu
tion is uiteraard crowdsourcing.
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Dit boek is min of meer een nadere uitwerking van wat wij in Easycratie
omschreven als ‘het loslaten van de eerst-is-geld-nodiggedachte’.

Antifragile

Nassim Nicholas Taleb (2013)

Hoe moeten we (over)leven in een wereld die we niet begrijpen, een wereld
vol chaos, onzekerheid en onvoorspelbaarheid? Wij zouden de moeilijke
boektitel ‘antifragile’ het liefst vertalen in ‘van breekbaar naar buigzaam’.
Wie breekbaar (fragile) is, vermijdt zoveel mogelijk alle stress en chaos.
Wie sterk is, is voorbereid op alle veranderingen en tegenslag, pareert het
zonder zelf te veranderen. Maar de beste strategie in onzekere tijden is
buigzaam (antifragile) zijn, aldus Taleb. Wapen je niet tegen onvoorspel
bare random veranderingen, maar verwelkom ze met open armen, als een
uitgelezen kans om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te groeien. Zo
wel individuen als organisaties zouden meer antifragile moeten zijn. Deze
mindset sluit natuurlijk moeiteloos aan bij het Nooit Af-principe.

Do! The Pursuit of Xceptional Execution

Kevin Kelly (2013)

Kevin Kelly vat hierin eigenlijk alle managementboeken samen in één en
kel woord: ‘Doen!’
Het pad tussen idee en uitvoering ligt geplaveid met talloze obstakels,
bezwaren, tegenwerpingen en ja-maars. Het grootste verschil tussen suc
cesvolle ondernemers en anderen is dat zij gewoon doen. Ze beginnen hun
plan uit te voeren, in plaats van oeverloos te vergaderen. En als je dan doet,
doe het dan goed. Streef naar een exceptionele uitvoering van je idee. Dat
is de sleutel tot succes. Een doodgewoon idee dat perfect wordt uitgevoerd
is veel kansrijker dan een briljant idee dat slordig is uitgevoerd, aldus Kelly.

The Thank You Economy

Gary Vaynerchuk (2011)

We zijn in een volslagen nieuw economisch tijdperk aanbeland. De be
drijven die de meeste winst maken, zijn niet langer de bedrijven met de
hoogste advertentiebudgetten, maar de bedrijven die kunnen bewijzen dat
zij meer om hun klanten geven dan iedere andere aanbieder. In de Thank
You Economy hebben ook de allergrootste bedrijven de technologische
mogelijkheden om hun klanten persoonlijk, klantvriendelijk, een op een te
bejegenen. Mits ze de daarvoor benodigde cultuurswitch maken.
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The Freaks Shall Inherit the Earth: Entrepreneurship for
Weirdos, Misfits and World Dominators Chris Brogan (2014)
Durf te doen wat niemand anders doet! Dat is de kernboodschap van
Brogan. Een open deur? Nee, dat is het niet, want in de afgelopen eeuw
hebben entrepreneurs en innovators zich altijd moeten aanpassen aan de
bestaande orde. Noodgedwongen moesten de innovators zich altijd veel
conformistischer opstellen dan ze waren, omdat ze immers de hiërarchi
sche systemen nodig hadden om hun ideeën te verwezenlijken. De plannen
die zij uiteindelijk presenteerden waren veelal slappe compromis-aftrek
sels van hun werkelijke idealen, want je moest immers wel eerst met je
investeringsplan langs een conservatieve kapitaalverschaffer. Sinds het
easycratisch tijdperk is begonnen, hoeft dat niet meer. Het landschap voor
de entrepreneur c.q. wereldverbeteraar is definitief veranderd. These days it
pays to be a freak, aldus een recensent.
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Hoofdstuk 3

Conclusie
Nooit Af! Hoezo niet? En wat is het gevolg?

Nooit Af
Als mensen samenleven en samenwerken, bedenken ze met elkaar regeltjes en maken afspraken waardoor die
samenwerking beter, eerlijker en efficiënter verloopt. Dat heet organiseren.
Maar waar we nauwelijks bij stilstaan
is dat daarbij voornamelijk gekeken
wordt naar de huidige omstandigheden. De wereld van nu wordt min of
meer als Af beschouwd. De realiteit
is echter dat de omstandigheden
van nu steeds weer door een nieuwe
werkelijkheid worden achterhaald. De
wereld is dynamisch, het is Nooit Af.
Zolang de wereld maar langzaam
verandert zijn die statische afspraken
en regeltjes buitengewoon functioneel. Wanneer het een heel mensenleven duurt voordat de werkelijkheid
wordt ingehaald door een nieuwe
werkelijkheid, is er niets aan de hand.
De volgende generatie kan dan weer
rustig nieuwe afspraken en regeltjes
bedenken. Maar als het tempo van
de veranderingen zo hoog wordt dat
de wereld sneller verandert dan de

generaties elkaar opvolgen, ontstaat
er frictie. Als er te veel frictie is, ontstaat er crisis. Nog pijnlijker wordt het
wanneer het organiseren van nieuwe
regels het tempo van de veranderingen niet bij kan houden. Dan zijn
de nieuwe regels al achterhaald nog
vóórdat ze ingaan en ontstaat er een
situatie van permanente crisis. Die
kant lijkt het soms al op te gaan. De
enige uitweg is dan nog een collectieve radicale maatschappelijke
mindshift. Een mindshift waarbij chaos, onzekerheid, snelle veranderingen
en onvoorspelbaarheid omarmd worden als de nieuwe uitgangspunten.
Dit vereist een totaal andere aanpak
van problemen oplossen, het vereist
een probleemoplossend vermogen
waarbij het principe dat iets Nooit
Af is, volledig is verankerd in het dna
van managers en bestuurders. Of
eigenlijk bij iedereen die in zijn dagelijkse bezigheden oplossingen voor
problemen zoekt.
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Voortkabbelende gewoontes Slechts de helft van de lezers van een wille

keurig non-fictieboek haalt het laatste hoofdstuk. De andere helft haakt
af voordat het boek uit is. Ergens wisten we dit natuurlijk allang, maar we
verdrongen het liever. Want het past niet zo goed in ons wereldbeeld. Het
klassieke wereldbeeld waarmee we zijn opgevoed — en zeker de lezers van
boven de veertig — is een wereld van eerst rustig nadenken, dan onderzoe
ken, dan plussen en minnen wegstrepen, dan een weloverwogen beslissing
nemen, dan rustig voorbereiden en plannetjes maken en dan beginnen we.
En als we eenmaal begonnen zijn, dan maken we het ook af. Zo was het
ooit. Maar zo is het niet meer.
Als u aan een non-fictie boek begint, wilt u over het algemeen weten
wat de slotconclusie is van het boek. Auteurs van non-fictieboeken ko
men vaak pas in het laatste hoofdstuk tot hun apotheose, ervan uitgaand
dat alle lezers al die tijd braaf zijn meegewandeld. In werkelijkheid ver
toeft de helft al elders. Daarom krijgt u van ons nu alvast de conclusie
voorgeschoteld. De auteur neemt u langzaam mee in zijn gedachtegang,
soms vele honderden pagina’s lang voortkabbelend, om uiteindelijk in het
slothoofdstuk bij die conclusie aan te komen. Maar wat nou als u tot die
helft behoort die niet het einde van het boek haalt? Dan zult u nooit de
slotconclusie lezen. Zou het daarom niet veel handiger zijn om met de slot
conclusie te beginnen? En daarna pas uit te leggen hoe die slotconclusie
is ontstaan?
Al bijna zeshonderd jaar worden er boeken gedrukt. Pas sinds enkele
jaren zijn er ook e-books. Dankzij die e-books is het technisch mogelijk
om van afstand te monitoren in welk tempo u leest. En wanneer u het boek
aan de kant gooit. Daardoor weten we nu wat we intuïtief al wisten. De
wereld is lang niet zo af als we meestal veronderstellen.
Dit patroontje keert telkens terug Wie er goed op let, ziet dit patroontje

overal terugkeren. Wanneer mensen iets organiseren zijn ze gewend om uit
te gaan van de bestaande situatie. Met toekomstige veranderingen wordt
nauwelijks rekening gehouden. Of het nou gaat om bedrijven, om produc
ten of om mensen, het organisatiemodel gaat er bijna altijd impliciet van
uit dat dingen Af kunnen zijn. Deze aanname rechtvaardigt vervolgens een
lange voorbereiding. Je kunt maar beter alles zorgvuldig en tot in de punt
jes voorbereiden, want daarna staat er ook iets. Daarna is het Af. Denk
bijvoorbeeld eens aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nadat de
stemmen zijn geteld volgt vaak een moeizame coalitievorming. Er wor
den eerst informateurs benoemd en daarna verschillende formateurs, er
wordt zwaar onderhandeld over de kleinste details. Dit hele proces kan
maanden duren, soms wel een jaar. Maar het eindresultaat is dat er een
regeerakkoord wordt gepresenteerd voor de komende vier jaar. En daar
gaat iedereen dus stilzwijgend van uit: dat er een nieuw kabinet staat voor
de komende vier jaren. De realiteit is echter dat in verreweg de meeste ge
84

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 85

vallen dat kabinet alweer ruim binnen vier jaar is afgetreden. (Nederland
telde zeven kabinetten in de periode 2002–2012.)
Wat zou er gebeuren als we vóóraf rekening zouden houden met die
realiteit? Zouden we het dan ook efficiënt vinden om een jaar over een
kabinetsformatie te doen als dat kabinet misschien maar twee maanden
blijft zitten? Of zouden we dan al veel sneller knopen hebben doorgehakt?
Het eeuwige leven Ook in het bedrijfsleven heerst de onderliggende gedach

te dat dingen Af kunnen zijn. Neem een willekeurig jaarverslag van een
multinational, of bekijk de zakelijke website van een klein restaurant, of
lees een willekeurige productbrochure. Tussen de regels zoemt de onge
schreven aanname: ons bedrijf, ons product, ons merk zal altijd blijven be
staan. Zelden of nooit wordt ergens melding gemaakt van de mogelijkheid
dat dit bedrijf, dit merk, dit product over vijf jaar niet meer zal bestaan.
Tenzij de tijdelijkheid intrinsiek deel uitmaakt van het productconcept,
zoals bijvoorbeeld bij een pop-up store die slechts enkele weken geopend
zal zijn, of bij Mona’s Toetje van de Maand, waarvan we vooraf weten dat
het maar een maand verkrijgbaar zal zijn en hooguit aan het einde van het
jaar nog één keertje terugkeert als Toetje van het Jaar; een kans van één op
twaalf. Maar dat zijn de uitzonderingen.
De realiteit is echter dat een substantieel deel van de bedrijven, produc
ten en merken die twintig jaar geleden bestonden, nu ter ziele zijn. Terwijl
de organisatie rondom deze bedrijven, producten en merken er twintig jaar
geleden over het algemeen stilzwijgend van uitgingen dat ze het eeuwige
leven hadden. Zouden we dingen anders georganiseerd hebben als we dat
vooraf hadden geweten? Die kans is verre van ondenkbaar. Trek nu die
lijn door naar de toekomst. Het bedrijf waarvoor u werkt en het werk dat
u doet, zou dat over tien jaar nog wel bestaan? En als u zeker zou weten
dat het over tien jaar niet meer bestaat, zouden dan de handelingen die u
vandaag in uw werk verricht nog hetzelfde zijn? Zou u nog steeds dezelfde
beslissingen nemen? Of zou u uw werk op een dusdanige wijze proberen te
organiseren dat u maximaal rekening houdt met snelle ingrijpende (markt)
veranderingen?
Zeven vette jaren Ook in ons privéleven spelen we graag struisvogeltje met

de realiteit. Als we gaan trouwen beloven we plechtig aan de trouwambte
naar of aan de pastoor dat ons leven nu Af is. We zijn de rest van ons leven
getrouwd, tot de dood ons scheidt. Op zo’n feestelijke dag is het natuurlijk
het laatste waar je aan wilt denken, maar het is wél de realiteit: het aantal
huwelijken dat in een echtscheiding eindigt neemt gestaag toe en is nu al
een derde van het totaal. De verwachting is dat dit percentage nog verder
zal toenemen. In de Verenigde Staten ligt het scheidingspercentage al op
50 procent. De voormalige echtelieden zijn op het moment van scheiding
gemiddeld begin veertig. Het aantal levensjaren dat hun statistisch nog
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Internet is slecht voor uw huwelijk!
Internet is hét vliegwiel van de
netwerk- en informatiesamenleving.
Dankzij internet komen we in aanraking met aanzienlijk meer mensen
en meningen dan in de vorige eeuw.
Uiteraard heeft dat ook zo zijn impact
op de duurzaamheid van het huwelijk.
Daarmee doelen we dan niet op die
paar voorbeelden van mensen die
een echtscheiding gingen aanvragen
doordat ze hun ware liefde op een
internetsite hadden gevonden. Het ligt
doorgaans al ver daarvoor. Partners
zullen sneller uit elkaar groeien als
zij allebei met totaal verschillende
denkbeelden in aanraking komen. De
kans dat dit gebeurt is in een netwerksamenleving groter dan wanneer
zij allebei in hetzelfde kleine kringetje
verkeren en samen op de bank naar
dezelfde tv-programma’s kijken.
De angst om geen nieuwe partner
tegen te komen na een scheiding zal
menigeen er vroeger van weerhouden
hebben om te gaan scheiden. In de
huidige samenleving hoeft niemand
daar meer bang voor te zijn. Dankzij
internet is het erg makkelijk geworden
om met heel veel nieuwe mensen in
contact te komen.
Ook de gemiddelde duur van een
arbeidsrelatie staat onder invloed van
internet. We komen met veel meer
mogelijke beroepen, banen en bedrij-

ven in aanraking dan in de tijd dat het
hele dorp in dezelfde fabriek werkte.
Dagdromen over een carrièreswitch
gaat makkelijker als je je online kunt
oriënteren op de mogelijkheden die er
zijn. Dat geldt ook voor verhuizen. Wie
twintig jaar geleden in de randstad
woonde en wel eens fantaseerde over
een boerderijtje in Friesland, deed
dat vooral als hij net dat weekend
ervoor door Friesland had gereden. En
daarna vervaagde de fantasie meestal
weer. Nu kun je op maandagavond
lekker verder fantaseren op Funda.nl
en desgewenst honderden boerderijtjes die je anders nooit gevonden
zou hebben, vanbinnen en -buiten
bekijken. Desnoods kunnen we ook
nog via Google Streetview door alle
omliggende straten rijden om de
omgeving te verkennen. En wat ook
wel helpt: onze werkgever zal er vast
geen bezwaar meer tegen hebben als
we twee dagen per week thuiswerken
als we in Friesland gaan wonen. Daar
hadden we twintig jaar geleden echt
niet mee hoeven aankomen. Thuiswerken gaat mét internet makkelijker
dan zónder internet. Op alle gebieden
van ons privéleven faciliteert internet
ons om te veranderen, zodat de kans
steeds groter wordt dat ook ons privéleven Nooit Af is.

staat te wachten is aanzienlijk groter dan het aantal jaren dat het huwelijk
heeft geduurd. Dat maakt de frase ‘tot de dood ons scheidt’ steeds minder
realistisch. Toch was er ooit een tijd waarin ‘tot de dood ons scheidt’ wél
de realistische toekomstvoorspelling was. Die tijden zijn echter veranderd.
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Maar we zijn vergeten het ‘organisatiemodel’ huwelijk aan te passen aan
de veranderende omstandigheden. Waarom staat er op de menukaart niet
de mogelijkheid om een zevenjarig huwelijk aan te gaan?
Wie een huis koopt en een hypotheek afsluit, gaat daarmee meestal ver
plichtingen aan die contractueel dertig jaar duren. De stilzwijgende onder
liggende aanname is dat de huisvesting nu Af is. De realiteit is echter dat
de meeste huizenkopers al binnen tien jaar hun huis weer willen verko
pen, terwijl de verplichtingen dertig jaar doorlopen. Dat kan enorm gaan
wringen als de huizenmarkt in een fase verkeert waarin de huizenprijs niet
ieder jaar automatisch omhooggaat. Naast situaties waarin mensen in een
hopeloos huwelijk toch maar bij elkaar blijven ‘voor de kinderen’, zie je
steeds vaker ook dat mensen bij elkaar blijven ‘voor het huis’.
Een echtscheiding zouden ze financieel niet overleven.
Baan voor het leven Een vaste baan voor onbepaalde tijd: nog niet zo heel

lang geleden was dat de standaard op de arbeidsmarkt. Maar is dat wel
wat een werknemer écht wil? Of heeft het te maken met langdurige ver
plichtingen die op andere privéterreinen zijn aangegaan? Wie een contract
heeft getekend dat hij dertig jaar lang een hypotheekschuld moet aflossen,
heeft sneller de behoefte aan een arbeidscontract dat hem dertig jaar lang
de inkomsten garandeert om die schuld af te lossen. En andersom: de bank
eist een vaste baan, als voorwaarde om een hypotheek te krijgen.
Wie een baan zoekt en daarvoor gaat solliciteren, doorloopt doorgaans
ingewikkelde en langdurige werving- en selectieprocedures. De ideale ge
wenste uitkomst is dat u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgt
aangeboden. Dan is uw leven af. De stilzwijgende onderliggende aanna
me is dat u over veertig jaar een horloge met inscriptie krijgt aangeboden
voor uw loyale werknemerschap. Oké, er is tegenwoordig niemand meer
die nog gelooft dat u daadwerkelijk over veertig jaar nog diezelfde baan
zult vervullen, maar de selectieprocedures zijn daar (onbewust) nog wel
op afgestemd. Het opgestelde functieprofiel en de bijbehorende functie-ei
sen zijn doorgaans gebaseerd op een statische momentopname, oftewel
op een bedrijfssituatie die Af is. Een zeer gebruikelijk selectiecriterium is
bijvoorbeeld om de verschillende sollicitanten te beoordelen hoe goed ze
in de afdeling passen en hoe goed ze in het team passen. De dynamische
werkelijkheid wordt hierbij compleet onder het tapijt geschoven. Want de
sollicitanten die drie jaar geleden zijn aangenomen omdat ze toen zo per
fect in het team pasten, en nu nog steeds in dezelfde functie op dezelfde
afdeling werken, doen dat vandaag de dag in een team waarvan de teamsa
menstelling inmiddels onherkenbaar veranderd is. Als die afdeling dan
überhaupt nog bestaat en niet is opgeheven na een reorganisatie. Nog los
daarvan: veel sollicitanten die vandaag worden aangenomen zijn binnen
enkele jaren intern doorgeschoven naar heel andere functies dan waarvoor
ze geselecteerd zijn. Tot zover valt de schade nog te overzien. De meesten
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Solliciteren bij Wikipedia
U wilt morgen aan de slag als encyclopedie-auteur bij Wikipedia? Dan hoeft
u niet eerst te wachten totdat er een
vacature vrijkomt, zoals men vroeger
bij Winkler Prins solliciteerde. Sterker
nog: u kunt de hele sollicitatieprocedure gewoon overslaan. U kunt vanmiddag al beginnen! U bent gewend
om eerst instructies af te wachten en
u verwacht dat u dan eerst wat eenvoudige taken krijgt om in een rustig
tempo te wennen? In uw nieuwe baan
bij Wikipedia is er niemand die u vertelt wat u moet doen, u kiest zelf het
artikel waaraan u wilt gaan schrijven.
Dat mag best het moeilijkste artikel
van de hele encyclopedie zijn. Nee, u
wordt niet eerst ingewerkt. U begint
gewoon.
En dan? Welke chef gaat vertellen of u
uw werk goed heeft gedaan en of u al
toe bent aan een iets moeilijker taak?
Er is geen chef! De andere ‘Wikipedianen’ zien dat u nieuw bent en kijken
over uw schouder mee. U wordt informeel gecorrigeerd door de zwerm.
Dat kan overigens best iemand zijn die
veel jonger is en veel lager opgeleid
dan u. Sommigen kunnen hier niet
zo goed tegen en verlaten het bedrijf
weer net zo snel als ze gekomen zijn.
Anderen passen zich moeiteloos aan.
De ene nieuwkomer leert heel snel
en schrijft al na een paar dagen zijn
beste artikelen. De andere nieuwkomer heeft daar meer tijd voor nodig
en doet er jaren over om steeds beter
te worden. Dit verschil in ontwikkelingstempo zegt echter weinig over de
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uiteindelijke bedrijfsoutput van iedere
individuele ‘werknemer’. De ene Wikipediaan is gedurende korte tijd zeer
productief, zowel kwantitatief als kwalitatief, en vertrekt dan weer met de
noorderzon. De andere Wikipediaan
stopt er wat minder tijd per maand
in, maar doet dat wel heel trouw vele
jaren lang. Iedere collega kan van de
ene op de andere dag wegblijven,
zonder dat zelfs maar te melden. Maar
niemand ziet dat als een probleem,
anderen nemen de taken vanzelf over.
Zou deze radicaal andere managementmethode nou echt volstrekt
onmogelijk zijn in het traditionele bedrijfsleven? Voor de operatiekamer in
het ziekenhuis lijkt deze methode niet
meteen ideaal. En als iedereen bij klm
zomaar in de cockpit van een Boeing
mag stappen, zouden we dat intuïtief
als een onwenselijke situatie bestempelen. En ook op de crediteurenadministratie waar wekelijks miljoenen
euro’s worden uitbetaald willen we
liever een werknemer van wie we op
zijn minst een kopie van zijn paspoort
hebben gemaakt, zodat we hem kunnen terugvinden als hij opeens weg is
en er een miljoen euro zoek is. Maar
er zijn daarnaast ook nog miljoenen
andere banen waarbij de Wikipedia-
methode wél zou kunnen werken. De
gemiddelde baan is qua complexiteit
zeker niet moeilijker dan het schrijven
van een encyclopedie-artikel, en voor
de gemiddelde banen geldt ook dat
een foutje zonder noemenswaardige
consequenties hersteld kan worden.
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zullen zich heus wel weten aan te passen en niet noemenswaardig slechter
gaan functioneren als er opeens andere collega’s aan de bureaus naast hen
komen zitten. Maar hoe zit dat als de aard van de werkzaamheden sub
stantieel verandert? De sollicitant die vandaag wordt aangenomen is voor
namelijk geselecteerd omdat hij de kennis en de vaardigheden heeft die bij
de huidige job passen. Maar in een steeds sneller veranderende samenle
ving zijn die huidige vaardigheden en kennis over enkele jaren misschien
volstrekt nutteloos. De huidige job vereist dan wellicht geheel andere ken
nis en vaardigheden. Chargerend gezegd: het was een goede beslissing dat
we sollicitant Pietersen hebben aangenomen omdat er niemand zo goed
de telex kon bedienen als hij, maar wat hebben we daar vandaag nog aan,
nu er geen telex meer in het bedrijf is? En de nieuwe salesmanager Jan
sen kreeg vorig jaar de voorkeur boven andere kandidaten omdat zij zo
vloeiend Frans sprak. Helaas zijn twee maanden later onverwachts de ac
tiviteiten op de Franse markt afgestoten en exporteren we nu vooral naar
Duitstalige landen. Spijtig genoeg was Jansen van alle sollicitanten nou net
diegene die het minst goed Duits sprak.
Veel minder gechargeerd echter is de volgende provocerende stelling:
bedrijven en organisaties die na een zorgvuldige langdurige werving- en
selectieprocedure denken de beste kandidaat te hebben uitgekozen, hou
den zichzelf voor de gek. Het zou stom toeval zijn als het ook inderdaad
de beste kandidaat blijkt te zijn. De reden hiervoor is dat er doorgaans ge
selecteerd wordt binnen een statisch kader, met de gedachte dat iets Af is.
De realiteit is echter Nooit Af. Willen we de gangbare selectieprocedures
beter afstemmen op de dynamische realiteit van Nooit Af, dan kunnen we
heel veel opsteken van de praktijklessen bij informele netwerkorganisa
ties. Werving, selectie en functie-indelingen worden hier radicaal anders
gemanaged en met aantoonbaar succes. Daarmee is niet gezegd dat deze
radicaal andere stijl zomaar een op een gekopieerd kan worden in het tra
ditionele hiërarchische organisatiemodel. Wetten en praktische bezwaren
staan dat in de weg. De uitdaging is om de mengvormen te vinden; the best
of both worlds. (Zie kader: Solliciteren bij Wikipedia.)
Hoera, ik heb een diploma! Nu is het Af? Als er één terrein is waar de wereld

stilzwijgend als Af wordt beschouwd, dan is het wel ons onderwijssysteem.
De modale hoogopgeleide Nederlander heeft achttien jaar op school geze
ten. Zes jaar basisschool, zes jaar middelbare school, zes jaar universiteit.
En toen was hij klaar! Voor de rest van zijn leven hoefde hij nooit meer
iets nieuws te leren. Alsof de wereld verder stilstaat. De meeste hoogopge
leide Nederlanders trekken zich daar natuurlijk niets van aan. Zij blijven
gewoon doorleren, de ontwikkelingen op hun vakgebied bijhouden. Het
opvallende is dat dit overwegend op eigen initiatief gebeurt. Het contrast
met de eerste achttien jaar opleiding is wel heel schril. Die gingen gepaard
met examens en met diploma’s en een leerplichtambtenaar die controleer
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de of we wel naar school gingen. Maar alle nieuwe kennis die we ná het
laatst behaalde diploma nog bijleren wordt niet of nauwelijks getoetst. In
sommige beroepsgroepen is er een formeel verplichte bijscholing, maar
voor verreweg de meeste beroepen geldt dat niet. Van de manager die in
1983 cum laude is afgestudeerd als econoom weten we normaal gesproken
niet of hij de laatste dertig jaar ook nog wel eens een wetenschappelijk
economisch artikel heeft gelezen.
Is dat erg? Dat ligt er maar aan hoe snel die kennis veroudert. De arts
die in 1920 afstudeerde, kon ook in 1950 vast nog wel redelijk uit de voeten
met zijn destijds opgedane kennis. Maar in een tijdperk waarin de techno
logische veranderingen elkaar zo snel opvolgen, veroudert de schoolkennis
navenant snel. Er gaan geluiden dat in sommige technische studierichtin
gen de halfwaardetijd van kennis nog maar twee à drie jaar bedraagt. Dat
wil zeggen: na twee à drie jaar is de vers geleerde kennis al voor de helft
achterhaald, of irrelevant geworden. Toch duren deze opleidingen vier à
zes jaar. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. En op zijn hardst ge
zegd: een keiharde aanwijzing dat de basisstructuur van ons onderwijs
systeem inefficiënt is. Dat kan haast alleen maar het gevolg zijn van het
volgen van een oude gewoonte. Veel logischer zou het zijn om studie en
werk veel meer met elkaar te verweven: onderwijs van je vijfde tot en met
je zevenenzestigste en tussendoor werken.
Halfwaardetijd van kennis is een lastig meetbaar gegeven en daardoor
discutabel. Inzichtelijker wordt het als we inzoomen op één specifiek deel
gebied. Kijk eens naar de categorie babyboomers die topmanager zijn ge
worden. Daarvan weten we zeker dat zij tijdens hun formele opleiding zo
ongeveer nul kennis over informatietechnologie hebben opgedaan. Tegelij
kertijd is er een vrij brede consensus dat ict cruciaal is voor het welslagen
van vrijwel iedere organisatie in de eenentwintigste eeuw. Het is niet zo erg
gewaagd om daaruit af te leiden dat een hiërarchische organisatie die ge
leid wordt door iemand zonder een strategische visie op de impact van ict,
aan de goden is overgeleverd. Desondanks hebben we niet de indruk dat
deze vraag standaard op de checklist staat, wanneer bijvoorbeeld een nieu
we minister wordt benoemd. Bijbaantjes, partijloyaliteit en of de beoogde
minister vroeger in zijn studententijd wel eens een jointje heeft gerookt,
schijnen naar verluidt belangrijkere vragen te zijn. Zou dat misschien een
verklaring kunnen zijn voor de waslijst van kansloze en/of geldverslinden
de overheids-ict-projecten van de afgelopen tien jaar?
Maar laten we positief blijven kijken. De meeste topmanagers weten
veel af van ict, sommigen zelfs heel veel. Aan de andere kant: er zitten
er ook tussen die bij wijze van spreken nog met tipp-ex over hun beeld
scherm strijken als ze een typefout willen corrigeren. Hoe hiërarchischer
het organisatiemodel, des te groter de kans dat we zo iemand aantreffen.
Want in de hiërarchie weegt macht zwaarder dan kennis. In een netwerkor
ganisatie geldt dat andersom. Wie in een netwerkorganisatie een kennisla
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cune heeft, wordt door het netwerk gedwongen om hetzij zijn kennis bij te
spijkeren, hetzij op het gebied van die kennislacune zijn zeggenschap in te
leveren. Wie op Wikipedia zijn zegje wil doen over onderwerpen waar hij
geen verstand van heeft, wordt keihard gecorrigeerd door de rest.
Wetgeving In de tijden van Napoleon zijn een aantal wijze heren begonnen

met het formuleren van wettelijke regels over de zakelijke omgang tussen
burgers. Wat is eigendom, wat is verkoop, moet je betalen als je goederen
koopt en wat gebeurt er als je dat niet doet omdat de verkoper je een kat in
de zak heeft verkocht? Dergelijke vragen werden allemaal beantwoord in
het Burgerlijk Wetboek, dat in 1838 verscheen. Pas nadat het boek versche
nen was, werden er dingen uitgevonden zoals auto’s en vliegtuigen. Dat
maakte weinig verschil. Of je een fiets koopt, of een auto, de wetten zijn
hetzelfde. Het boek ging dan ook lang mee; zolang de veranderingen zich
maar langzaam voltrekken, gaan spelregels en oude kennis lang mee. Pas
in 1921 ontstond er enige opwinding bij de juristen omdat iemand elektrici
teit had gestolen. Kun je wel iets stelen als het geen stoffelijk goed is? Daar
werden tot aan de Hoge Raad verhitte debatten over gevoerd.
Na de Tweede Wereldoorlog was de opinie in de politiek en in de maat
schappij veranderd. De Leidse hoogleraar Eduard Maurits Meijers kreeg in
1947 van de regering de opdracht om een nieuw burgerlijk wetboek samen
te stellen. Uiteindelijk duurde het nog vijfenveertig jaar (!) voordat het
grootste deel van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (nbw) van kracht werd.
Toen was het 1992. Internet bestond nog niet echt.
De juridische implicaties die uit internet voortvloeien, zijn vele malen
ingewikkelder dan de vraag of je elektriciteit kunt stelen. Wie een blik
werpt op actuele juridische vraagstukken krijgt al snel de indruk dat de
wettelijke macht de ontwikkelingen niet kan bijhouden. Wie bijvoorbeeld
op zijn website een hyperlink plaatst naar een website van iemand anders,
loopt het risico beschuldigd te worden van inbreuk op auteursrecht, ter
wijl hij niets anders doet dan wat Google ook doet: vertellen waar je iets
vinden kunt. Toen de jonge internetondernemer Anne Jan Roeleveld op
kerstavond 2012 op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst de oude
kersttoespraak van Koningin Beatrix uit 2011 bekeek en zich afvroeg of
de komende kersttoespraak ook al online zou staan, veranderde hij alleen
maar wat getalletjes in zijn browserbalk. Ongeveer zoals www.kersttoe
spraak2011.nl veranderen in www.kersttoespraak2012.nl. En ja hoor! Hij
stond er al. Nadat hij die blunder van de rvd deelde op Twitter, werd Anne
Jan een half uur later landelijk nieuws. Tot zover was het nog een verma
kelijke anekdote, maar minder leuk werd het toen hij de volgende dag door
autoriteiten en de media werd afgeschilderd als een criminele hacker die
had ingebroken in de rvd-computer en staatsgeheimen had geopenbaard.
Dat was heel strafbaar, zo meende de nos te weten. Anne Jan kon alleen
maar duimen dat er ook nog rechters zouden zijn die wél zouden begrij
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pen dat hij niets anders had gedaan dan vanaf de openbare weg door een
openstaand raam naar binnen gluren en aan anderen vertellen wat hij had
gezien.
De rechterlijke macht en internet, ze begrijpen elkaar niet altijd. De
geldende wetgeving is gemaakt met in het achterhoofd een wereldbeeld
vol fysieke goederen en fysieke grenzen. In een wereld vol technologische
veranderingen kan het echter gebeuren dat een persoon met de Neder
landse nationaliteit ingeschreven staat in België, semipermanent verblijft
op Curaçao en van daaruit een webshop runt waarvan de server in Alaska
staat. De webshop verkoopt producten aan de Oost-Europese markt, die
worden uitgeleverd via een depot in Italië en in Zwitserland per pakketpost
worden verstuurd. De huiskamervraag is: onder de wetten van welk land
valt dit? Het moge duidelijk zijn dat de wetgeving nog niet Af is. Maar we
pretenderen onbewust dat het wél Af is. Tegen de tijd dat we bedenken dat
er een nieuw wetboek nodig is, gaat het dan weer vijfenveertig jaar duren
voordat dat er is? En in hoeverre is het eigenlijk nog zinvol om nieuwe
regels te verzinnen, met als doel je te wapenen tegen de nieuwe actualiteit,
wanneer het ontwerp- en productieproces van die nieuwe regels meer tijd
in beslag nemen dan de levenscyclus van de nieuwe actualiteit? Is dat niet
net zo (on)zinvol als het bestellen van een schaaltje mosterd, dat pas ge
serveerd wordt als de bitterballen al op zijn? Dat is de crux van de factor
tijd in het creëren van oplossingen. Als we langzaam eten heeft de ober wel
even de tijd voor het zoeken naar de mosterd. Maar als we de bitterballen
in moordend tempo naar binnen schransen, dan moet de ober hard rennen.
Of iets anders verzinnen.
Veiligheid Een van de belangrijkste taken van onze overheid is om onze

maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke individuen. De allergevaar
lijkste individuen heten terroristen. Terroristen zijn enge mannen uit enge
landen. Ze staan erom bekend dat ze bommen willen gooien op Schiphol.
Daarom wordt Schiphol zeer zwaar bewaakt. Dat kost miljoenen euro’s
per jaar. De brave reizigers betalen daarom een toeslag op hun vliegticket.
Terwijl de beleidsmakers driftig vergaderen hoe de beveiliging nóg ver
der opgevoerd kan worden, tegen nóg meer kosten, is er kennelijk niemand
die zich afvraagt of terroristen eigenlijk wel per vliegtuig reizen? Reizen zij
tegenwoordig niet veel liever per trein? De statistieken wijzen daar wel op:
we hebben het afgelopen decennium veel meer terroristische aanslagen
geturfd op trein- en metrostations dan op luchthavens. ‘Dat bewijst juist
dat onze beveiliging zeer succesvol is,’ zullen de beleidsmakers zeggen.
En: ‘We kunnen toch moeilijk elk trein- en metrostation beveiligen, dat is
onbetaalbaar.’
Het nationale beveiligingsbeleid is gebaseerd op dogma’s van een ach
terhaalde werkelijkheid, waarin vliegtuigkapingen erg populair waren on
der terroristen. Maar ook een terrorist is Nooit Af, of we dat nou leuk
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vinden of niet. De burgers uit de Grote Middengroep steunen het achter
haalde beleid. Zij nemen voor lief dat hun plezier als onschuldige luchtrei
ziger danig wordt vergald door ingrijpende veiligheidsmaatregelen. Want
dankzij dit beleid wordt heel af en toe een wapengevaarlijke terrorist uit de
menigte geplukt, zo is de gedachte.
Maar zelfs dat is niet meer waar. De moderne terrorist ondergaat breed
lachend alle securitychecks op Schiphol en mag daarna ongehinderd door
lopen. Want hij draagt geen wapen meer. Zijn wapen zit in zijn usb-stick.
Dat print hij later wel uit, als hij door de douane is. En zelfs het inspecteren
van de usb-stick is zinloos, want de moderne terrorist is alweer een stap
verder: hij bewaart zijn gedigitaliseerde wapen in de cloud.
Politiek Ook in de gebruikelijke aanpak van politieke besluitvorming zien

we vaak langdurige beslissingstrajecten waarbij veel te veel wordt uitge
gaan van de actuele situatie en waarbij niet of onvoldoende rekening wordt
gehouden met toekomstige veranderingen. De klassieke bureaucratische
aanpak van probleemoplossing is dat het eerst al een tijd duurt voordat een
bestaand probleem gezien wordt, daarna wordt er een commissie ingesteld
om nog eens te onderzoeken wat we al weten, oftewel om het probleem
nog eens te bevestigen. Daarna worden plannen bedacht die het probleem
heel grondig aanpakken, met de illusie dat als het plan eenmaal is uitge
voerd, het daarna Af is, dat het probleem definitief voorbij is. Omdat het
plan zo grondig en definitief is — althans, dat wordt impliciet verondersteld
— vinden we het verstandig om er lang over na te denken en vinden we het
acceptabel dat de kosten zo hoog zijn.
Binnen zo’n denkkader is er vaak helemaal geen ruimte voor snelle,
pragmatische en creatieve oplossingen. Deze alternatieve oplossingen zijn
immers niet perfect, dus dat kunnen op zijn best tijdelijke oplossingen zijn.
En we willen liever definitieve oplossingen. Totdat we ontdekken dat de
definitieve oplossing maar een illusie is. Alles is tijdelijk.
Wanneer mensen veranderen van woonplaats of van werkplaats, ont
staan er veranderingen in verkeersstromen. Wanneer er meer auto’s rijden
dan dat er wegen zijn, ontstaan er files en hebben we een herkenbaar pro
bleem. De populaire oplossing voor dit probleem is het aanleggen van een
nieuwe weg. Maar voordat die nieuwe weg er eenmaal ligt, gaan er heel wat
jaren voorbij aan plannen maken en besluitvorming. Er zijn meerdere snel
wegen in Nederland waarbij vele tientallen jaren zijn verstreken tussen de
eerste plannen voor die weg en het aanbrengen van de wegmarkering. Als
het daarna ook echt Af zou zijn, dan is de lange productietijd goed verde
digbaar. Maar geldt dat ook nog als je geen flauw idee meer hebt hoeveel
snelweg je over tien jaar nog nodig hebt?
Langetermijnplanning wordt steeds moeilijker als externe technologi
sche veranderingen in een steeds sneller tempo plaatsvinden. Nog veel
moeilijker is het om de impact van technologische veranderingen te voor
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Het Nooit Af-fietspad
De gebruikelijke manier van wegen
aanleggen die we kennen is dat een
landschapsarchitect schetsen maakt.
Die schetsen worden bestudeerd door
ambtenaren op een gemeentehuis of
een provinciehuis en vervolgens wordt
daarover vergaderd door mensen,
van wie de meesten waarschijnlijk
nog nooit zijn geweest op de plaats
waar de weg gepland is. Na langdurige
bureaucratische beslissingstrajecten
wordt een aannemer gezocht die de
weg moet aanleggen, precies volgens
de goedgekeurde schets. Onwillekeu
rig is de gedachte achter dit traject dat
het nu Af is. De nieuwe weg ligt daar
voor tientallen jaren, misschien wel
voor eeuwen.
De gemiddelde gebruiker van een
weg ziet die pas voor het eerst als de
weg er al ligt. En ontdekt dan meestal
dat de weg verre van optimaal is. Zo
zijn er in de meeste steden meerdere
olifantenpaadjes te vinden, spontaan
ontstane alternatieve shortcuts in het
stedelijk landschap, doordat de weggebruikers massaal de verantwoorde-

lijke planoloog overrulen.
In Kopenhagen heeft het bedrijfje
Bikway een alternatieve easycratische
manier bedacht voor het aanleggen van wegen. Vooralsnog beperkt
Bikway zich tot fietspaden, maar het
idee kan later ook toegepast worden
voor autowegen. De aanpak komt
overeen met het Nooit Af-principe: men zorgt er bijvoorbeeld voor
dat er zo snel mogelijk betaalbare
fietspaden in een nieuwe woonwijk
komen te liggen, die uitdrukkelijk een
bètastatus hebben. De fietspaden
bestaan uit goedkope lichtgewicht
demontabele platen die, na een
uurtje training, door twee mensen
neergelegd kunnen worden en aan
de grond verankerd. De truc is om zo
snel mogelijk intuïtief een route aan
te leggen, zonder uitvoerige planning
vooraf, en vervolgens te kijken hoe het
fietspad in de praktijk voldoet. Na een
paar maanden kan het fietspad snel
en makkelijk weer verplaatst worden,
op basis van ervaringen en ideeën van
de gebruikers.

spellen, op geheel andere terreinen dan waar de technologische innovatie
plaatsvindt. In de politieke praktijk is langetermijnplanning zelden meer
dan uitgaan van de huidige situatie, waarbij hooguit een paar zichtbare
trends worden geëxtrapoleerd. Bijvoorbeeld als het personenwagenbezit
de afgelopen jaren gemiddeld met 1 procent per jaar is toegenomen, hou
den we in de calculaties rekening met dat actuele groeipad. Als de snelweg
naar Utrecht leidt en we weten dat Utrecht over tien jaar een hoger inwo
neraantal heeft, kunnen we dat gegeven makkelijk inpluggen in de bere
kening. Maar wat we niet of nauwelijks kunnen voorspellen is of er over
tien jaar al massaal in zelfsturende auto’s wordt gereden. Wanneer dat het
geval is, passen er opeens veel meer auto’s op een kilometer snelweg. Ook
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de opkomst van Skype-achtige applicaties zullen waarschijnlijk een grote
invloed hebben op de vraag naar asfalt. Zodra beeldtelefonie de standaard
vorm van telecommunicatie wordt, en wanneer de kwaliteit van de video
verbinding dusdanig verbetert dat we via een beeldscherm net zo duidelijk
non-verbaal kunnen communiceren als in een persoonlijk gesprek, zullen
we steeds minder vaak bereid zijn om een halve werkdag op te offeren voor
het bijwonen van een saaie vergadering 50 kilometer verderop. Wie van
daag de dag een nieuwe snelweg wil aanleggen en daar meer dan tien jaar
voor uittrekt, loopt een serieuze kans dat die weg al overbodig is geworden,
nog voordat de weg wordt opgeleverd.
Dit fenomeen zagen we al optreden in de huisvestingspolitiek van ge
meentelijke overheden. Op meerdere plaatsen in het land staan gemeente
huizen leeg die nauwelijks in gebruik zijn geweest. Wanneer een gemeente
besluit dat er een nieuw stadhuis gebouwd moet worden omdat het bestaan
de stadhuis te klein is geworden, is dat het startsein van een doorgaans zeer
tijdrovend besluitvormingsproces. Op zich was het een volstrekt logische
beslissing om groter te bouwen, maar de onderliggende aanname was wel
dat de gemeente Af was. Tegen de tijd dat de bouw voltooid was, bleek het
toch minder Af te zijn dan ingeschat. De gemeente was inmiddels opgehe
ven door een gemeentelijke herindeling, zodat het nieuwe stadhuis overbo
dig was geworden.
De vergrijzing is een hoax Een van de grote actuele politieke thema’s is de

aanstaande vergrijzing van de bevolking. Dat die vergrijzing er komt lijdt
geen twijfel. In 2050 zal meer dan een kwart van de Nederlanders ou
der dan vijfenzestig jaar zijn. Nu is dat nog 17 procent. Maar wie daaruit
vervolgens de conclusie trekt dat er hierdoor automatisch krapte op de
arbeidsmarkt gaat komen — en tot voor kort was dat nog de gangbare con
clusie — neemt daarbij onbewust aan dat de huidige vraag op de arbeids
markt Af is. En dat er in 2050 nog net zoveel arbeidsuren nodig zijn als nu.
Die aanname is echter onwaarschijnlijk en gaat geheel voorbij aan de
komst van nieuwe technologieën, waardoor we veel minder arbeidsuren
nodig hebben om hetzelfde werk te doen. Een eeuw geleden waren er nog
honderd landarbeiders nodig om een grote akker te bewerken. Nu doet
één boer dat in zijn eentje, met de hulp van een paar grote slimme land
bouwmachines. Door het bestaande werk slimmer te organiseren en door
nieuwe technologieën, ligt het voor de hand dat we in de toekomst minder
arbeidsuren nodig hebben voor het produceren van dezelfde output. Naast
de computers die we al kennen staat er ook nog een nieuwe generatie ro
bots voor de deur. Wanneer in 2050 een kwart van de bevolking vijfenzes
tig plus is, zijn er nog meer dan voldoende jongere arbeidskrachten over
om het resterende werk te doen. Het enige serieuze vraagstuk is hoe we
dan op een faire manier de output gaan verdelen over de gehele bevolking.
In plaats van een antwoord op dát vraagstuk te vinden, zien we uit de poli
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tieke hoek nog langetermijnbeleidsplannen over het verhogen van de pen
sioengerechtigde leeftijd naar zeventig jaar. Dergelijke plannen ontkennen
het Nooit Af-principe.
Het nut van de struisvogel Struisvogeltje spelen met de realiteit is een eeu

wenoude menselijke gewoonte. Als gewoontes zo diep kunnen wortelen,
komt dat meestal doordat de gewoontes hun nut hebben bewezen. Struis
vogelpolitiek heeft ook zeker haar nut bewezen. De overgrote meerderheid
van de mensen heeft namelijk een afkeer van onzekerheid. Door het creë
ren van zekerheden heeft de mens houvast, zodat hij mentaal en fysiek
beter kan functioneren. Ook als de zekerheid in feite slechts een schijnze
kerheid is. Als de illusionaire schijnzekerheid maar lang genoeg van kracht
blijft, zijn de voordelen van struisvogelpolitiek groter dan de nadelen. Voor
een jongere van twintig jaar is het erg functioneel om te pretenderen dat
hij onsterfelijk is. Dan kan hij zich volledig storten op het leven en op zijn
persoonlijke ontwikkeling. Wanneer hij zestig jaar is geworden is het vroeg
genoeg om zich te realiseren dat er ook aan zijn leven ooit een einde zal
komen. Een pril huwelijk werkt wellicht het beste als beide partners volop
geloven dat het huwelijk voor eeuwig zal zijn. Die gedachte sleept ze door
de mindere periodes. En wanneer het huwelijk dan na vijfentwintig jaar
alsnog op de klippen loopt, komen ze er wel weer overheen. De kinderen
zijn al de deur uit en de hypotheek is al bijna afgelost.
Bedrijven en ook complete bedrijfstakken beleven vrijwel altijd een pe
riode van groei en een periode van verval. Wanneer daar een of meerdere
generaties overheen gaan is het maar beter om tijdens de bloeiperiode daar
niet bij stil te staan. Dat leidt maar af. Het nut van struisvogelpolitiek be
wijst zich vooral als de vervalperiode heel traag verloopt. Als het bedrijf
elk jaar een beetje krimpt kan men er langzaam aan wennen en kunnen de
aanpassingen via natuurlijk verloop worden opgevangen. Totdat uiteinde
lijk de laatst overgebleven werknemer het licht uitdoet.
Van struisvogel naar Permanent Beta Wanneer de cycli van veranderingen

niet meer een of meerdere generaties duren, maar afnemen tot periodes
van vijf tot tien jaar, gaat struisvogelpolitiek zich tegen ons keren. Dan
wordt het omarmen van het Nooit Af-principe een slimmere overlevings
strategie.
Wie na vijfentwintig jaar huwelijk gaat scheiden en daarom zijn huis
verkoopt, maakt zoveel winst dat hij geen enkele spijt hoeft te hebben van
die huisaankoop vijfentwintig jaar geleden. Maar wie al na vijf jaar hu
welijk gaat scheiden en noodgedwongen zijn huis met fors verlies moet
verkopen, zodat hij aan de rest van zijn leven moet beginnen met een to
renhoge restschuld, zal spijt hebben dat hij vijf jaar geleden niet heeft be
sloten een huis te huren.
Diezelfde afweging geldt voor bedrijven en organisaties. Hoe trager de
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veranderingen, des te slimmer om dingen te organiseren met de illusie dat
iets Af is. Maar als de cycli van groei en verval veel sneller verlopen, wordt
het slimmer om het Nooit Af-principe te hanteren als organisatie-uit
gangspunt.
In Easycratie beschrijven we hoe er door de komst van de netwerk- en
informatiesamenleving een explosie van kennisontwikkeling en innovatie
is ontstaan. Er zijn heel wat aanwijzingen dat de levenscycli van bedrij
ven en bedrijfstakken tegenwoordig veel korter zijn dan in de vorige eeuw.
Denk aan bedrijven als Nokia of TomTom, die nog maar een handvol jaar
geleden jonge glorieuze marktleiders waren, en nu spartelen in de marge
doordat de technologische innovaties sneller verlopen dan het manage
ment kan bijhouden. Apple, Google en Facebook zijn de giganten van van
daag, maar ze bestaan nog maar net. Vanuit de gedachte dat iets Af is, is
menigeen geneigd te denken dat Apple, Google en Facebook over tien jaar
nog steeds grote toonaangevende bedrijven zullen zijn. De harde realiteit
is echter dat het verre van ondenkbaar is dat deze bedrijven over vijf jaar
compleet zijn overvleugeld door nieuwe bedrijven die pas morgen worden
opgericht. Wanneer bij de opkomst van de vliegtuigindustrie de passa
giersbootdiensten van Rotterdam naar New York een serieuze concurrent
krijgen, duurt het nog tientallen jaren voordat de laatste matroos het licht
uitdoet. Maar wanneer Selexyz concurrentie krijgt van Bol.com duurt het
nog maar vijf jaar voordat Selexyz failliet gaat.
Bedrijven en organisaties die willen overleven zullen steeds minder op
hun lauweren kunnen rusten. Om het tempo van de veranderingen bij te
kunnen houden zullen zij het Nooit Af-principe als uitgangspunt moeten
nemen. Een traditionele starre hiërarchische organisatiestructuur is hier
mee in tegenspraak. Hiërarchie is gestoeld op de gedachte dat iets Af is.
Maar ook de traditionele methode van iets organiseren met lange voor
bereidingstijden, waarbij alle toekomstige details tot in de puntjes zijn
geregeld, gaat niet meer werken wanneer die zorgvuldig voorbereide toe
komstige details straks heel anders blijken te zijn dan de details die we in
de voorbereidingsfase gepland hadden.
Een geheel nieuwe benadering van organiseren is de methode die veel
internetbedrijven al toepassen. Zij brengen zo snel mogelijk een voorlopi
ge versie van hun nieuwe product op de markt en noemen dat de bètaver
sie. Dat wil zoveel zeggen als: ‘Het is nog niet af, hoor.’
Door het product in de praktijk te testen kunnen er potentiële verbeter
punten aan het licht komen die op de ontwerptafel nooit gevonden hadden
kunnen worden. Doordat het eindproduct nog niet tot in details is gepland,
is het ook veel makkelijker om die verbeteringen daadwerkelijk te imple
menteren. Met deze benaderingswijze wordt veel tijdswinst geboekt en
veel ontwikkelkosten bespaard. En de onvolkomenheden die in de bèta
versie zitten worden door de gebruikers minzaam geaccepteerd. Er was
immers duidelijk bij gezegd dat het product nog niet Af was.
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Bij het concept van de bètaversie wordt er impliciet van uitgegaan dat
er ná de bètaversie een definitieve versie komt, die wél Af is. Nooit Af
gaat nog een stapje verder. Nooit Af impliceert dat er nooit een definitieve
versie zal komen, maar in plaats daarvan een aaneenschakeling van steeds
weer nieuwe tijdelijke bètaversies. Permanent Beta, dus.
De nieuwe rol van de overheid Nooit Af betekent het afscheid van de struis

vogelpolitiek. Maar dat betekent wel dat we de nuttige aspecten van de
struisvogel gaan missen. De meeste mensen hebben een dringende behoef
te aan zekerheden om goed te kunnen functioneren. In een wereld die is
georganiseerd volgens het Nooit Af-principe, staan we stijf van de stress.
Wanneer niks meer zeker is, wanneer alles tijdelijk is, hebben we onvol
doende houvast voor de dag van morgen.
Op dit terrein ligt een levensgrote uitdaging. Het zou heel goed de nieu
we primaire rol van de overheid kunnen zijn. Mensen kunnen vast wel
heel goed overweg met het idee dat het Nooit Af is, mits ze maar enige
zekerheid hebben dat het morgen wel goed komt, ook al weten we nog niet
hoe morgen eruitziet.
De oude primaire taak van de overheid is het verschaffen van collec
tieve veiligheid. Veiligheid ten aanzien van vijandige legers, dijkoverstro
mingen en dieven en verkrachters. Daarnaast heeft de overheid zich de
afgelopen decennia een secundaire taak aangemeten om steeds meer an
dere zaken voor de burgers te regelen. Ten aanzien van die secundaire taak
is er een duidelijke trend waarneembaar dat het inzicht groeit dat burgers
die zaken veel efficiënter zélf kunnen regelen. Binnen dit maatschappelijke
krachtenveld gloort een nieuwe primaire overheidsrol: het verschaffen van
collectieve zekerheid. Wanneer mensen het gevoel hebben dat — wat er
ook gebeurt — ze altijd te eten zullen hebben morgen, en altijd een dak bo
ven hun hoofd om onder te slapen, zonder te verdrinken in een bureaucra
tisch moeras vol formulieren, kunnen ze zich naar hartenlust ontplooien in
een grillige, flexibele Nooit Af-samenleving.
Wanneer de overheid er niet in slaagt om mensen het broodnodige ge
voel van minimale bestaanszekerheid te verschaffen, zullen de mensen zich
gedwongen voelen om die minimale bestaanszekerheid zélf te organiseren.
In dat alternatieve scenario zullen zij die solidariteit ongetwijfeld (het hemd
is nader dan de rok) zoeken en vinden in overzichtelijke kleinschalige groe
pen. Dit scenario staat volkomen haaks op datgene wat een meerderheid
van de politieke leiders nastreeft: solidariteit op Europese schaal.
Ook de grote bedrijven van de twintigste eeuw vervulden die rol van
zekerheidsverschaffer en waren dan ook in brede kringen geliefd. Wie een
baan kreeg bij een groot bedrijf en zich daar niet al te buitensporig ge
droeg, kon als hij dat wenste een heel leven lang daar blijven werken en
zodoende verzekerd zijn van brood en onderdak. Nu de grote nv’s zijn
verworden tot multinationals waar het eigendom van de ene op de andere
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dag kan overgaan op een nieuwe anonieme eigenaar die zonder scrupules
banen wegsaneert met als enig doel om het afgeslankte bedrijf over een
paar jaar weer met winst door te verkopen, stijgt de populariteit van co
öperatieve organisatievormen waar sociale cohesie en solidariteit min of
meer in de organisatiedoelstelling zijn opgenomen.
Snel, sneller, snelst. Ach, dat valt toch wel mee? Elke stelling of theorie is

gebaseerd op een of meerdere aannames. Als die aannames onjuist zijn, is
de stelling vaak ook onjuist.
De theorie van het Nooit Af-principe is gebaseerd op de aanname dat
de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen waardoor de levenscycli
van producten, diensten en organisaties steeds korter worden. Maar is dat
wel waar? Dat valt niet zo heel makkelijk wetenschappelijk te bewijzen. Er
zijn vast ook wel voorbeelden te bedenken waarbij de levenscycli stabieler
zijn. We kunnen hooguit onze aanname van versnelling onderbouwen met
een aantal sprekende voorbeelden hieronder.
Case 1: Nokia-nachtmerrie
Het Finse Nokia bestaat al sinds 1865. Het bedrijf was achtereenvolgens
actief in houtpulp, rubberproducten, kabels, telefooncentrales en perso
nal computers, maar verwierf pas grote faam als fabrikant van mobiele
telefoons. Jarenlang was Nokia de soevereine marktleider, maar nadat de
gewone mobiele telefoon werd ingehaald door een nieuwe technologische
uitvinding — de smartphone — verloor Nokia de slag. Tot 2008 zag Nokia
zijn afzet nog explosief groeien, maar vanaf dat moment kwam de klad
erin. Sinds 2012 zit Nokia in de gevarenzone. Volgens financiële analisten
is een faillissement niet uitgesloten. Op het eerste gezicht lijkt deze vrije
val van bloei tot verval een tijdpad van vier jaar te beslaan (van 2008 tot
2012), maar het frappante is dat Nokia in 2012 nog steeds de fabrikant
is die wereldwijd de meeste mobiele telefoons verkoopt. Dit zijn echter
grotendeels conventionele mobiele telefoons. Nokia’s tuimeling wordt dus
niet veroorzaakt doordat het slechte telefoons maakt, maar doordat er een
geheel nieuwe product is ontstaan (een zakcomputer waarmee je ook kunt
bellen), die de vraag naar conventionele mobieltjes doet kelderen. ‘Iedere’
Nederlander heeft inmiddels een smartphone. De meesten hadden vijf jaar
geleden nog een Nokia, waar ze nu geen behoefte meer aan hebben. Zo
snel kan het gaan.
Case 2: De Samsung-surprise
Apple was de sophisticated smartphone-kampioen die Nokia het leven
zuur maakte. De iPhone was overigens pas vanaf 2008 in Nederland te
koop. In het kielzog van Apple probeert een Koreaanse fabriek ook een
graantje mee te pikken van de nieuwe groeimarkt. Aanvankelijk wordt
Samsung door menigeen gezien als een goedkope imitator, nauwelijks se
99

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 100

rieus te nemen. Maar halverwege 2011 is Samsung (17,7 procent) marktlei
der Apple (18,8 procent) toch al genaderd. Een jaar later heeft Samsung
een spectaculaire sprong gemaakt en verkoopt het bijna twee keer zoveel
smartphones als Apple. Zo snel kan het gaan. Dergelijke snelle schomme
lingen in marktaandelen zijn ongekend groot in vergelijking met de indus
trieën uit de twintigste eeuw, waarin een enkel procentpuntje stijging van
het marktaandeel vaak al reden was om de champagne te ontkurken. Het
tijdpad waarin een nieuwe innovatie (of een imitator) de voorloper uit de
markt drukt, bestrijkt steeds minder jaren.
Case 3: TomTom-trammelant
In 2001 begint het Nederlandse bedrijf TomTom met de ontwikkeling van
mobiele navigatiesystemen. Het bedrijf is uiterst succesvol en groeit uit tot
Europees marktleider, twee keer zo groot als runner-up Garmin. In 2007
bereikt TomTom zijn hoogtepunt, het verkoopt twee keer zoveel producten
als het jaar ervoor en de winst en de beurskoers schieten naar recordhoog
te. Daarna gaat het hard bergafwaarts. De omzet daalt de laatste jaren jaar
lijks met 10 tot 15 procent. Belangrijkste oorzaak: smartphones die gratis
navigatiesoftware aanbieden. In juli 2013 maakt TomTom bekend dat het
overweegt om de consumentendivisie af te stoten, de tak waarmee het zo
groot is geworden.
Het management valt zeker geen onachtzaamheid ten aanzien van de
snelle marktontwikkelingen te verwijten. Al in 2007, toen het bedrijf nog
alom werd bejubeld, vertelde de TomTom-directie in interviews dat men
voor een duivels dilemma stond. Enerzijds moest men de verdubbeling
van de productiecapaciteit van navigatietoestellen managen, anderzijds
verwachtte men dat deze markt alweer binnen enkele jaren zou opdrogen
en dat het bedrijf voor de uitdaging stond om het businessmodel radicaal
om te buigen van hardwareverkoper naar softwareleverancier. Maar dat
de ontwikkelingen zó snel gingen dat men vreesde het tempo niet bij te
kunnen houden.
Zo snel kan het gaan: in zes jaar tijd van start-up naar wereldspeler en
in zes jaar van wereldspeler naar zorgenkindje.
Case 4: Het Microsoft-monopolie
Leuk zo’n computer, maar je hebt er niks aan zonder een besturingssys
teem. Dat besturingssysteem was tot aan de eeuwwisseling in 97 procent
van de gevallen van Microsoft. Pas daarna komt er een klein beetje con
currentie, maar Microsoft blijft de onaantastbare monopolist. In november
2008 zakt het marktaandeel voor het eerst onder de 90 procent. Dan begint
de eenentwintigste eeuw goed op stoom te komen. Er komen tablets en
smartphones. In 2012 is het marktaandeel van de diverse besturingssyste
men van Microsoft gedaald naar 20 procent. Zo snel kan het gaan: binnen
vier jaar van 90 naar 20 procent.
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Case 5: De sms-miljarden
De sms is nog maar een relatief jonge uitvinding. Pas in de jaren negentig
werd het eerste sms’je verstuurd. Sms groeide uit tot een cultuurfenomeen,
een geheel nieuwe manier van communiceren. En ook een goudmijn voor
de aanbieders van de sms.
In september 2009 ontstond WhatsApp, een soort easycratisch sms’en:
gratis. Eind 2010 hadden de telecomproviders nog geen centje pijn; het
aantal gebruikers van WhatsApp was nog marginaal. Als een kwart pro
cent van de sms’ers overstapt naar WhatsApp is dat ondanks een verdub
beling per kwartaal een jaar later nog steeds maar twee procent. Maar als
die twee procent nog een paar keer verdubbelt, dan gaat het opeens heel
hard. Twee jaar later luidt de telecomindustrie de noodklok en wordt be
kend hoe groot de schade is. Telecombedrijven lopen alleen al in 2012 we
reldwijd 23 miljard dollar mis aan sms-inkomsten. De industrie voorspelt
dat het verlies in 2016 zal zijn opgelopen tot 54 miljard dollar per jaar. Zo
snel kan het dus gaan. Tussen 2010 en 2012, in slechts twee jaar tijd, stort
een miljardenmarkt dramatisch in elkaar.
Case 6: The rise and fall of Hyves
Wie ergens in 2011 zijn Hyves-adres op zijn briefpapier vermeldde kon
toentertijd al op veel meewarige blikken rekenen. Het Hyves-sprookje was
al een tijdje voorbij. Maar we zouden de ondernemers achter Hyves ernstig
tekortdoen als we de succesvolle opmars van Hyves in de voorafgaande
jaren zouden ontkennen. Nadat Hyves in november 2010 voor ruim 40
miljoen euro werd verkocht aan de Telegraaf Media Groep (tmg), schreef
Raymond Spanjar (een van de drie oorspronkelijke oprichters) er een in
teressant boek over: Van 3 naar 10 000 000 vrienden. Dat relaas leest niet
alleen als een spannend jongensboek, het geeft ook een zeer leerzaam in
kijkje in de gebeurtenissen achter de schermen, waar de oude en de nieuwe
economie elkaar ontmoetten.
In september 2004 gaat Hyves online. Eind dat jaar telt het vrienden
netwerk pas 3000 leden. Maar het aantal Hyvers verdubbelt elke drie
weken en dat betekent dat in augustus 2005 al het miljoenste lid wordt
verwelkomd. Door de explosieve groei moet er fors worden geïnvesteerd
in grote hoeveelheden servers, om het webverkeer op te kunnen vangen.
En dan begint een toneelstukje dat zich nog vele malen zal herhalen. De
jonge ondernemers hebben externe financiering nodig. Ze hebben nauwe
lijks moeite om geïnteresseerde private investors te vinden, maar toch lopen
de onderhandelingen telkens stroef omdat er voortdurend een menings
verschil is over de vraag: Wat is het bedrijf al waard? Oftewel: Hoeveel
aandelen krijgen de nieuwe investeerders voor hun inleg? De oprichters
schatten de actuele waarde van hun bedrijf gedurende vijf jaar lang tijdens
iedere onderhandelingsronde hoger in dan de externe investeerders. Het
patroontje herhaalde zich steeds: pas een half jaar tot een jaar later zeiden
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de investeerders dat ze het tóch wel eens waren met de waarde-inschatting
van de oprichters. Maar inmiddels was Hyves dan alweer verder gegroeid
en op dát moment lag de actuele waarde-inschatting van de oprichters
alweer fors hoger.
Naast dit groeivertragende krachtenspel was er nog een andere ontwik
keling gaande, die om snelle actie vroeg. Hyves was niet de enige sociale
netwerksite, maar bewoog in een internationaal concurrentieveld. In de
zomer van 2005 zijn Orkut, Hi5, My Wallop, Friendster, Myspace en Bebo
de grote concurrenten, waarvan sommigen met tienduizenden leden per
dag groeien. ‘Het kleine Facebook lijkt geen concurrent, want zij richten
zich alleen op Amerikaanse studenten,’ noteert Spanjar in zijn dagboek.
En niet ten onrechte, want Hyves groeit op dat moment sneller dan Face
book en heeft ook meer functionaliteiten.
Spanjar en zijn partners zijn ervan overtuigd dat er na een paar jaar nog
maar een of twee sociale netwerksites zullen overleven. Om de kans te
vergroten dat Hyves die race gaat winnen, moeten ze eigenlijk wereldwijd
uitbreiden. Maar dat vereist een veelvoud aan de externe financierings
behoefte die nu al nodig is en waarvan de invulling zo stroef verloopt.
Daarom besluiten ze voor de second best-strategie te gaan: een lokaal (lees:
landelijk) merk bouwen dat zo sterk is dat het over enige jaren kan blij
ven bestaan naast de mondiale winnaar van deze enerverende race. Begin
2010, nauwelijks vijf jaar oud, noteert Hyves het tien miljoenste lid, maar
de race is dan eigenlijk allang gelopen. (Zie kader.)
Case 7: De Facebook-facts
De feiten spreken voor zich en illustreren de spectaculaire snelheid van
veranderingen in de eenentwintigste eeuw. Facebook werd opgericht in
2004. Algemeen directeur Mark Zuckerberg is dan nog een tiener. In het
begin konden alleen college-studenten van Harvard lid worden, in de twee
jaren daarna werd dat geleidelijk uitgebreid tot andere scholieren en stu
denten.
Eind 2006 doet Yahoo een overnamebod van een miljard dollar op Face
book. Zuckerberg gaat de geschiedenis in als de eerste tweeëntwintigjarige
die een miljard dollar kon krijgen voor zijn uit de hand gelopen tienerhob
by, maar dat bod eigenzinnig naast zich neerlegde. Dat was best stoer van
Mark, want Facebook telde op dat moment nog maar zeven miljoen leden,
terwijl Myspace al 100 miljoen leden had.
Facebook is niet langer een campus-vriendensite, iedereen kan er een
profiel openen, waarna het aantal gebruikers explodeert. In oktober 2007
koopt Microsoft een aandeel van 1,6 procent in Facebook en betaalt daar
voor 240 miljoen dollar. Het bedrijf is dan derhalve 15 miljard dollar waard.
Het aantal leden is de vijftig miljoen gepasseerd, maar de echte groeispurt
moet nog komen.
In 2010 zijn er al vijfhonderd miljoen Facebookers en in oktober 2012
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Hoe De Telegraaf verzuimde de collectieve
intelligentie aan te boren
De jonge internetondernemers
van Hyves schatten de waarde van
hun bedrijf steeds hoger in dan de
vermogende privéinvesteerders die
gepokt en gemazeld zijn in de oude
economie. Wie had er gelijk? Hadden
de jonkies te veel last van zelfoverschatting? Of waren de oudjes te
conservatief? Opvallend was dat de
prijs die investeerders wilden betalen
steeds overeenkwam met de prijs die
de jonkies een jaar eerder vroegen.
Achteraf kun je stellen dat de prijs
waarvoor tmg (Telegraaf Media Groep)
in november 2010 Hyves kocht, een
redelijke weerspiegeling was van
wat Hyves een jaar eerder in 2009
waard was. Inmiddels was de actuele
waarde alweer veranderd. Zouden de
Hyves-oprichters in november 2010
hebben geweten dat hun bedrijf toen
al nagenoeg waardeloos was geworden? Uiteraard laten zij zich hier niet
over uit. Maar hoe dan ook, een jaar
na aankoop drong het langzaam tot
de nieuwe eigenaar door dat er geen
leven meer zat in de ooit zo populaire vriendensite. Inmiddels is het
aankoopbedrag dan ook bijna geheel
afgeschreven als verliespost.
Hoe kon het toch gebeuren dat een
zeer gerenommeerd bedrijf als tmg
zich zo misrekende? Wellicht doordat tmg al decennialang succesvolle
ervaring had met acquisities van
talloze mediabedrijven. Bij overnames wordt doorgaans een batterij

juristen en accountants ingeschakeld
die op grond van de boekhouding
en tabellen vol met gecontroleerde
spreadsheet-cijfers redelijk nauwkeurig de waarde kunnen bepalen. Deze
methode werkte altijd naar behoren in
de oude economie, maar in de nieuwe
economie blijken de oude regels
steeds vaker niet meer te kloppen en
ligt het tempo van veranderingen vaak
spectaculair hoger.
Als tmg gebruik had gemaakt van
de collectieve intelligentie in het
bedrijf en bijvoorbeeld aan een paar
willekeurige Telegraaf-bezorgers had
gevraagd wat volgens hen Hyves
waard was, had dat de tmg 40 miljoen
kunnen besparen. Er was vast wel
een bezorger die in een paar zinnen
had kunnen uitleggen hoe de zaken
er in november 2010 voorstonden:
‘Ik heb wel 738 Hyves-vrienden, en ik
log ook nog wel eens in, maar het is al
hartstikke dood. Kijk maar: de laatste
keer dat iemand een “krabbel” op
mijn pagina zette was al bijna een jaar
geleden en dat was van mijn oudtante
die me met mijn verjaardag feliciteerde.’
In plaats daarvan checkten de acquisitie-experts slechts of hun kinderen
ook op Hyves stonden. En dat was zo.
Net als al hun klasgenootjes. Dus dat
getal van die tien miljoen vrienden
klopte wel. Maar het waren vrienden
geworden die elkaar nauwelijks nog
spraken.

103

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 104

wordt de miljardste gebruiker geteld. Niemand die dan nog weet wat het
bedrijf redelijkerwijs waard is. Wanneer Facebook in mei 2012 naar de
beurs gaat, besluit de markt dat de waarde 100 miljard dollar is, maar al
snel daarna keldert de koers en halveert de waarde.
In de zomer van 2015 is Facebook volgens de beurs 250 miljard dollar
waard. Maar als de recente geschiedenis één ding duidelijk maakt, is dat
daar geen enkele betrouwbare voorspelling uit valt af te leiden over hoe
dat in 2025 zal zijn. Het is zeer goed mogelijk dat Facebook dan tien keer
zoveel waard is. Maar het is ook heel goed mogelijk dat Facebook in 2025
net zoveel waard is als Hyves nu.
Case 8: De Haagse rollercoaster
Ook als de techniek geen directe rol speelt, lijkt er een trend waarneem
baar dat maatschappelijke veranderingen in een steeds sneller tempo
plaatsvinden. De historische zetelverdeling van de Tweede Kamer is een
fraaie weerspiegeling hiervan. Het aantal zetels dat elke politieke partij
in de twintigste eeuw heeft is wel aan schommelingen onderhevig, maar
wijkt zelden veel af van het zetelaantal bij de voorafgaande verkiezingen.
Een winst of verlies van meer dan 20 procent van het aantal zetels is al
heel bijzonder.
Zo rond de eeuwwisseling verandert dat patroon en lijkt er een nieu
we verkiezingsregel te gelden: Behaalde resultaten in het verleden bieden geen
enkele garantie meer voor de toekomst. Van de ene op de andere verkiezing
kunnen partijen zomaar halveren of verdubbelen. Tussen 1998 en 2002
halveert de PvdA van vijfenveertig naar drieëntwintig zetels. In 2003 ver
dubbelt de PvdA van drieëntwintig naar tweeënveertig. Het cda stijgt in
2002 van negenentwintig naar drieënveertig zetels. Tussen 2006 en 2012
verliest het cda bijna zeventig procent van zijn zetels: van eenenveertig
naar dertien. De vvd verliest in 2002 bijna 40 procent; van achtendertig
naar vierentwintig. Maar tussen 2006 en 2012 verdubbelt de vvd weer van
tweeëntwintig naar eenenveertig.
Bij de jongere partijen zijn de schokken nog drastischer. d66 gaat van
vierentwintig naar drie zetels (1994–2006) en verviervoudigt daarna weer
van drie naar twaalf. De sp gaat van negen (2003) naar vijfentwintig (2006)
en dan weer naar vijftien (2010). De lpf van zesentwintig zetels in 2002,
naar nul in 2006. De allersnelste rise and fall staat echter op naam van
ton. In april 2008 werd deze nieuwe partij officieel gepresenteerd en nog
diezelfde maand haalde ton zesentwintig virtuele zetels in de peilingen.
Oprichtster Rita Verdonk verklaarde dat ze Nederlands eerste vrouwelijke
premier wilde worden. Maar nauwelijks een jaar later, nog ver voor de ver
kiezingen, is het electoraat alweer gezakt van zesentwintig naar nul zetels!
ton heeft zelfs nooit de Tweede Kamer gehaald.
Bij een opiniepeiling van Maurice de Hond in augustus 2013 wordt een
nieuw record in zetelschommelingen opgetekend. De twee coalitiepartij
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en die bij de verkiezingen van 2012 samen nog negenenzeventig zetels
haalden, zien hun gezamenlijke aanhang slinken naar vierendertig zetels.
Een daling van 57 procent in elf maanden tijd. Dergelijke in de parlemen
taire geschiedenis ongekend grote schommelingen vallen samen met de
opkomst van het internettijdperk. Zou dat toeval zijn? In de netwerk- en
informatiesamenleving wordt de burger met veel meer verschillende me
ningen, opinies en feiten geconfronteerd dan in de verzuilde Nederlandse
samenleving van de twintigste eeuw. Hoe groter de verscheidenheid aan
informatie iemand krijgt, des te groter de kans dat hij zijn mening bijstelt.
In het kielzog van deze trend worden de grote politieke partijen met
een nieuw organisatorisch probleem opgezadeld. Wanneer je zetelaantal
daalt van veertig naar zevenendertig, dan kun je dat nog wel opvangen
met natuurlijk verloop. Maar als je zetelaantal in één klap daalt van vijfen
veertig naar drieëntwintig, waar laat je dan die tweeëntwintig ingewerkte
Kamerleden? En stel dat zij een andere baan vinden, en twee jaar later bij
de volgende vervroegde verkiezingen verdubbelt je zetelaantal weer van
twintig naar veertig, waar haal je dan zo snel twintig nieuwe geschikte
Kamerleden vandaan?
En wat betekent het voor de interne spanningen binnen een organisatie en
voor het functioneren van medewerkers, wanneer niets meer zeker is en je
van de ene op de andere dag onverwachts je baan kwijt kunt zijn? Dat zijn
de nieuwe vraagstukken van de organisatiekunde in de Nooit Af-maat
schappij.
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Hoofdstuk 4

Back to the future
Vijf jaar easycratie in de praktijk

Disruptie. Het was in de managementliteratuur misschien wel hét buzz
woord van 2014. Bestaande bedrijfstakken die compleet ontwricht worden
door innovaties. Technologie speelt daarbij een sleutelrol, maar in veel ge
vallen is het niet meer dan relatief simpele internettechnologie. Het inno
vatieve aspect zit doorgaans in de manier van organiseren: het traditionele
managementmodel van de hiërarchische controle is vervangen door een
model gebaseerd op co-creatie. Afnemers, gebruikers, klanten; zij hebben
een nieuwe rol gekregen. Zij leveren essentiële input aan het product. Con
currenten en leveranciers zijn strategische partners geworden. Zij pluggen
in op het product... en maken het daardoor beter.
Deze ontwikkeling is exact de strekking van Easycratie. Alleen gebruik
ten wij het woord disruptief niet. Wij spraken over ‘het mobiliseren van
zwermen’. En over ‘de ongekende dynamiek en slagkracht van deze netwerken,
die nauwelijks startkapitaal nodig hebben om grote machtige bedrijven weg te
concurreren’. En wij voorspelden dat ieder bedrijf of bedrijfstak hier vroeg
of laat mee te maken zou krijgen. Tenzij men zelf ook zwermen zou mobi
liseren. Want dat is de achilleshiel van het hiërarchische organisatiemodel:
de collectieve intelligentie binnen en rond de organisatie blijft grotendeels
onbenut.
Terug naar 2010 Easycratie verscheen in 2010, maar de tekst is voor 95 pro

cent al in 2009 geschreven. Op dat moment waren er nog niet zoveel
praktijkvoorbeelden. Ja, we kenden Wikipedia en Linux en we zagen dat
samenwerkende amateurs zo veel collectieve intelligentie wisten te mobi
liseren dat ze in staat waren om betere producten te leveren dan gerenom
meerde bedrijven zoals Encyclopaedia Britannica en Microsoft Windows.
En we zagen dat deze nieuwkomers vrijuit kennis deelden, afstapten van
het hiërarchische top-down-model en dat ze het leveren van waarde (in
eerste instantie) belangrijker vonden dan het verdienen van geld.
Easycratie was een denkrichting, geen kant-en-klare oplossing. Al hon
derden jaren staken mensen de zeeën over met schepen die steeds ge
avanceerder werden. Die schepen hebben ons eeuwenlang veel rijkdom en
welvaart gebracht. Maar er kwam toch een moment in de geschiedenis dat
er vliegtuigen werden uitgevonden en schepen niet langer de efficiëntste
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vervoermiddelen waren voor overzees personenvervoer. Dat ging niet van
de ene op de andere dag. Er was eerst een langdurige overgangsperiode,
waarin veelvuldig geroepen werd dat vliegtuigen gevaarlijk en onrendabel
zijn. Mensen die hun rijkdom of status aan de scheepvaart ontleenden,
waren doorgaans de hardste roepers. En zodra ze inzagen dat de opmars
van die vervelende vliegtuigen onafwendbaar was geworden, gooiden ze
wanhopig hun laatste troef op tafel: zouden die vliegtuigen niet verboden
moeten worden, want ze bedreigen de werkgelegenheid in de scheep
vaart. Uiteindelijk brak er een nieuw tijdperk aan, waarin de scheepvaart
nog steeds bestaansrecht hield, maar vooral voor specifieke toepassingen,
zoals containervervoer, olietankers, veerdiensten, cruises en vrijetijdsbe
steding.
Eén slimme Chinees Easycratie begint met de aanname dat de komst van

internet (plus digitalisering!) een dusdanig grote impact op alle geledingen
van de maatschappij zal hebben, dat alle voorgaande baanbrekende histo
rische uitvindingen (het wiel, de boekdrukkunst, de stoommachine) erbij
zullen verbleken. En dat het traditionele hiërarchische organisatiemodel
dat ons in het verleden zoveel rijkdom en welvaart heeft gebracht, daar
door niet langer de meest efficiënte manier is om organisaties te managen.
Hét grote verschil tussen het easycratisch tijdperk en de opkomst van de
luchtvaartindustrie is dat slechts een handjevol mensen kapitaalkrachtig
genoeg was om vliegtuigen te bouwen die de schepen konden beconcur
reren. Tegenover dat handjevol van toen, staan nu een kleine twee miljard
wereldburgers met internettoegang. En ieder van hen is in staat om zonder
geld een grote zwerm mensen te mobiliseren die gezamenlijk betere pro
ducten, diensten of oplossingen kunnen produceren dan de traditionele
bedrijven en organisaties. Dat de overgrote meerderheid van die twee mil
jard dat níét doet, is niet relevant. Het gaat om die kleine groep die het wél
doet. Eén slimme Chinees met een briljant idee is al genoeg om een mul
tinational te doen wankelen. Toen we dit voorspelden, klonk het voor veel
mensen als een ver-van-mijn-bedshow, en niet als iets wat zich al binnen
vijf jaar zou voltrekken.
Nieuwsuur vat Easycratie samen Op 15 juli 2014 kwam het tv-programma

Nieuwsuur met een uitzending waarin in zesenhalve minuut dit hoofdstuk
van Nooit Af werd samengevat. Dus eigenlijk een beknopte samenvatting
van Easycratie. We citeren: ‘Een app op je smartphone waarmee je met één druk
op de knop een taxi kunt bestellen. Technologiebedrijf Uber bedacht het en zorgt
wereldwijd voor een revolutie in de taxibranche. Het is het zoveelste voorbeeld
van een disruptieve innovatie, een vernieuwing met een ontwrichtend effect op
een hele sector. Bestaande bedrijven zien zich steeds vaker geconfronteerd met
nieuwe, veelal kleine spelers, die de macht proberen te grijpen. De revolutie lijkt
onomkeerbaar. Nieuwe producten of diensten die een hele bedrijfstak op zijn kop
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zetten. Amazon en Bol.com deden het, iTunes deed het en Airbnb en Booking.com
brengen een revolutie in de hotelsector teweeg.’
Dan komen twee jonge ondernemers aan het woord. Twintigers. Geen
poeha, geen stropdas, geen dollartekens in hun ogen. Heel nuchter ver
tellen ze hun doel: heel Nederland rechtstreeks energie van de boer. Ze
zeggen het zó nuchter, dat het bijna bescheiden klinkt. Maar de intervie
wer hoort onmiddellijk de impact van die mededeling. En vraagt zich af:
kan zo’n klein bedrijfje zomaar een serieuze bedreiging vormen voor de
grote energiereuzen? Die vraag legt hij voor aan een hoogleraar innovatie.
Die antwoordt: ‘Het lijkt onwaarschijnlijk, maar dat is precies het kenmerk
van een disruptieve innovatie. Niemand verwacht het en dan gebeurt het.
De innovatie leidt tot faillissementen bij bestaande spelers. De snelheid
waarmee dit gebeurt, neemt toe. De frequentie ook. Keer op keer worden
bestaande bedrijven hierdoor overvallen. Ze wisten het wel, maar ze rea
geerden niet. Ze raken pas in paniek zodra hun winstgevendheid afneemt.
Maar dan is het al te laat.’
De camera switcht naar de man van Uber Nederland, die mag uitleggen
wat Uber is. Dat kan hij haarfijn: ‘Wij zijn een technologiebedrijf dat op
een slimme manier vraag en aanbod bij elkaar brengt en daarmee vervoer
beter, makkelijker en betaalbaarder maakt.’ Een goede verstaander hoort
hier dat het woord taxi niet eens wordt genoemd. En terecht. Het idee van
Uber is namelijk toepasbaar op alle vormen van vervoer. En zittend voor
de tv denken we: zouden de grote aanbieders van pakketdiensten al in
paniek raken, of gaan ze dat pas doen als hun winstgevendheid afneemt?
De innovatiehoogleraar kijkt echter alleen naar de huidige dienstver
lening van Uber en analyseert: ‘Hun geheim is dat ze taxiritten mogelijk
maken, zonder tussenkomst van een taxicentrale. Dat element zie je steeds
terugkeren bij disruptieve innovaties: bepaalde schakels in de keten wor
den overbodig.’
Daarna krijgen we nog even te zien hoe Layar (een Nederlands bedrijf)
met behulp van Google Glass werkt aan de mogelijkheid om te betalen
zonder tussenkomst van banken. De innovatiehoogleraar mag het itempje
afronden. Hij concludeert dat het verandervermogen van bedrijven veel
hoger moet zijn dan het ooit geweest is. En hij vraagt zich openlijk af of de
grote organisaties zoals we die kennen, hier wel toe in staat zijn.
Duizend voorbeelden in vijf jaar Tussen 2010 en 2015 turfden wij meer dan

duizend voorbeelden van easycratische initiatieven. Zowel nieuwkomers
en buitenstaanders die traditionele organisaties en bedrijfstakken becon
curreerden, alsook bestaande organisaties die oude methodes en werk
wijzen overboord durfden te zetten en dankbaar gebruikmaakten van de
nieuwe mogelijkheden door zelf zwermen te mobiliseren. Natuurlijk waren
niet al die initiatieven succesvol, maar de eerste vliegtocht van de gebroe
ders Wright duurde ook niet langer dan twaalf seconden, waarin slechts
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Als verandervermogen cruciaal is?
Wij willen hier nog aan toevoegen
dat dit probleem eigenlijk drie lagen
diep is: 1) het organisatiemodel, 2) de
werving en selectie van de mensen
die in de organisatie werken en 3) het
onderwijs dat mensen opleidt om in
organisaties te werken.
Wanneer de conclusie van de innovatiehoogleraar correct is dat verander
vermogen een cruciale eigenschap is
geworden, en daar twijfelen we niet
aan, dan zullen zowel organisatiekunde als hrm als onderwijs hun modellen radicaal moeten aanpassen. In de
twintigste eeuw van de grote logge organisaties was een prominente plaats
ingeruimd voor taken, instructies en
procedures. Werknemers die hier goed
mee uit de voeten konden, hadden
de beste kansen op een succesvolle
carrière. Werknemers die voortdurend
de procedures ter discussie stelden,
omdat ze inzagen dat de taken veel
slimmer uitgevoerd konden worden,
werden als lastig ervaren. Deze lastpakken werden uit de organisatie gemanoeuvreerd. Of nog liever: reeds bij
de toegangspoort weggeselecteerd. In
deze context is het volkomen logisch
dat het onderwijs hierop aansloot. Er
is maar weinig fantasie voor nodig om
het traditionele schoollokaal te zien
als een blauwdruk van de werkplek in
een sterk hiërarchische organisatie.
De strenge schooljuf is een perfecte
imitatie van de autoritaire chef later
op het werk. Netjes in de rij zitten, armen over elkaar, op tijd komen, goed
luisteren, taakjes uitvoeren, snel doorwerken en nooit proberen slimmer te
zijn dan de juf. De leerling die dat het
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beste doet, krijgt een mooie sticker in
zijn schrift. Het liefst ten overstaan van
de gehele klas, zodat iedereen reeds
vroeg in zijn leven vertrouwd wordt
gemaakt met de concepten bonus,
loonsverhoging en promotie.
In een wereld die Nooit Af is, waarin
veranderingen steeds sneller optreden
en waarin verandervermogen cruciaal
is (aldus de hoogleraar), is overduidelijk behoefte aan een geheel nieuw
prototype van de ideale medewerker.
Maar die moet dan wel zowel worden
opgeleid áls geselecteerd.
De ironie wil dat uitgerekend de kritische lastpakken die de hiërarchische
organisatie zo zorgvuldig heeft weggewerkt, diezelfde organisatie kunnen
behoeden voor een faillissement, nu
het erop aankomt om voortdurend
open te staan voor veranderingen. Dit
geldt niet uitsluitend voor de enkele
briljante individuele werknemer die
het innovatieve ei van Columbus
bedenkt, maar óók voor de doorsneewerknemers binnen de organisatie. Zij
zullen sowieso bestand moeten zijn
tegen steeds sneller veranderende
taken en werkomstandigheden. Op
dit punt gaat het in de praktijk ook
vaak mis wanneer het management
van een organisatie, die van oudsher
streng hiërarchisch top-down gestructureerd was, opeens het roer omgooit
en bottom-up-beslismodellen tracht
te implementeren. Hoe langer en hoe
hardnekkiger werknemers is afgeleerd
om zelf initiatieven te nemen, des te
meer moeite zullen zij ermee hebben
wanneer dat opeens wél de bedoeling
is.
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37 meter werd overbrugd. Dat was geen afstand om een serieus alternatief
te bieden voor de aanbieders van bootdiensten, maar wél een afstand om
de reders wakker te schudden: ‘Op een dag vliegen ze ons voorbij!’
Vergeleken bij de stuntelige pogingen in de begintijd van de luchtvaart,
gaan de ontwikkelingen in het easycratisch tijdperk aanzienlijk sneller.
Neem nou WhatsApp, wellicht het meest markante voorbeeld van dit de
cennium.
Werkloze Oekraïense plattelandsjongere ontneemt kpn miljarden Eén

armlastig individu kan een multinational doen wankelen, aldus Easycratie.
Dat was een nogal boude bewering, die de meeste mensen ongeloofwaar
dig in de oren klonk.
Totdat het gewoon gebeurde.
Jan Koum komt van het platteland in Oekraïne, in de buurt van Kiev.
Zijn studie heeft hij nooit afgemaakt. Hij emigreerde naar Amerika, werkte
bij Yahoo, nam ontslag, had nog een beetje spaargeld en ging een paar
maandjes vakantie vieren en een beetje prutsen en klooien met computers,
apps en smartphones. Waarbij hij zich onder andere boog over de vraag
hoe het toch in godsnaam mogelijk was dat je 25 cent moest betalen als je
per sms de tekst ‘Ik kom een kwartiertje later’ stuurde, terwijl je met die
zelfde telefoon de complete Oorlog en vrede van Tolstoj gratis kon versturen
per mail. Hij verzon WhatsApp. Een alternatieve tekstberichtendienst, die
niet alleen superieur was, maar vooral: gratis. Logisch dat de app snel po
pulair werd — en een directe bedreiging vormde voor sms.
Hoe lucratief die sms-business eigenlijk was voor de telecom-multina
tionals, blijkt wanneer er onderzoeksrapporten verschijnen die becijferen
dat de ‘mobiele aanbieders’ van deze wereld in 2012 gezamenlijk al 23 mil
jard dollar misliepen aan sms-inkomsten, oplopend tot 54 miljard dollar in
2016. Per jaar! In totaal gaat het om honderden miljarden dollars.
Ook al hadden we nog nooit van WhatsApp gehoord toen we Easycratie
schreven, dit was precies het soort voorbeeld dat we voor ogen hadden.
Eén individu dat slim gebruikmaakt van de mogelijkheden die de netwerken informatiesamenleving biedt en daarmee grote bureaucratische bedrij
ven overtroeft.
Jan Koum is binnen vijf jaar multimiljardair, met een product waar hij
nooit een cent reclame voor heeft gemaakt en waarmee hij de hele wereld
markt bereikte met een bedrijfje van slechts dertig werknemers. Welkom
in de nieuwe economie! De grote machtige rijke mastodonten uit de oude
economie delven gewoon het onderspit tegen een boerenjongen uit Kiev.
Zij verdienen nog steeds miljarden aan sms’jes, maar hoofdzakelijk in die
landen waar nog niet zoveel smartphones zijn. Een aflopende zaak dus.
Reclame maken is helemaal niet nodig als je product echt van waarde is
voor je doelgroep en daardoor doorvertelbaar. En vooral niet als je product
via online netwerken verspreid kan worden. Het tempo van die versprei
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ding is vaak zeer bedrieglijk, voor wie gewend is aan de klassieke marke
tingcampagnes van de twintigste eeuw. Doordat de opstartkosten toen zo
hoog waren, hadden nieuwe producten een hoog startvolume nodig. Om
die te kunnen bereiken werd meestal met massale marketingcampagnes in
één keer een grote zichtbaarheid gekocht. Die sloegen aan of niet. Als zo’n
introductiecampagne niet lukte, werd het product weer snel uit de markt
genomen. Als de campagne wél aansloeg was er meteen een substantieel
marktvolume. Bij productintroducties die niet gebaseerd zijn op massa
communicatie maar op doorvertelbaarheid, gaat de verspreiding veel meer
sluipenderwijs en worden veel mensen compleet misleid door het concept
van exponentiële groeicurves. Uiteraard hebben de telecomproviders al
vanaf eind 2009 de prille groeifase van WhatsApp gezien, maar als er eerst
een kwart procent gebruikers zijn, dan een half procent en dan één pro
cent, dan lijkt dat ogenschijnlijk erg langzaam te gaan. Begin 2011 waren
er nog telecomproviders die concludeerden dat WhatsApp een product in
de marge was, vooral iets voor studenten, en dat het nooit een serieuze
bedreiging zou worden voor de sms-miljardenwinsten. Maar als 1 procent
verdubbelt naar 2 procent, en dan nog een paar keer verdubbelt, kom je al
snel in de buurt van 100 procent.
Ook WhatsApp is Nooit Af Behalve voor Easycratie is WhatsApp ook illustra

tief voor het gedachtegoed van Nooit Af. Want als Jan Koum op 19 februari
2014 zijn bedrijfje voor 19 miljard dollar verkoopt aan Facebook, gebeurt
er iets opvallends. Binnen een dag ontstaat er spontaan een grote zwerm
die zich tegen het een week daarvoor nog zo massaal geliefde WhatsApp
keert. Facebook zou de filosofie van WhatsApp verkwanselen, zo vrees
de deze zwerm, dus werd het tijd om over te stappen op een alternatief.
Die bleken er te bestaan. Honderdduizenden mensen downloadden op
20 februari de apps van Telegram, Kik of Viber; apps waar ze misschien
op 18 februari nog nooit van hadden gehoord. Het geluid van deze tegen
zwerm zette niet echt door, maar menig Facebook-aandeelhouder zal eind
februari onrustig hebben geslapen, want switchen van je app voor m
 obile
messaging is immers veel makkelijker dan switchen van bankrekening,
dus het was niet geheel ondenkbaar dat het WhatsApp-legioen massaal
zou zijn overgelopen. En dan was er 19 miljard dollar betaald voor een lege
doos.
Wat ook wel frappant is, is dat u bovenstaande alinea leest alsof apps de
normaalste zaak van de wereld zijn. En dat is ook zo. Een beetje bejaarde
heeft tegenwoordig al tientallen apps op zijn tablet. Maar toen Easycratie
geschreven werd, waren apps nog nauwelijks bekend. En op de dag dat de
eerste tablet in Nederland werd verkocht, lag Easycratie al bij de drukker.
Het is illustratief voor de snelheid waarmee de veranderingen tegenwoor
dig plaatsvinden.
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De sms-parallel van Shell en Nuon? Als de machtige telecombedrijven hon

derden miljarden winst zien verdampen door één slimme boer uit Kiev,
zouden de machtige energiebedrijven dan ook niet uit de markt gedrukt
kunnen worden door samenwerkende burgers die zelf hun eigen energie
gaan opwekken? Op steeds meer daken van woonhuizen zien we zonnepa
nelen liggen. Meestal aangelegd door de bewoners zelf en heel goedkoop
ingekocht in China, door gezamenlijk met andere buurtbewoners collectief
te importeren. Daar komt geen formeel bedrijf meer aan te pas. En Nuon
en Shell verdienen niet of nauwelijks nog geld aan deze early zonnepa
neel-adopters.
De vergelijking met WhatsApp gaat op een aantal punten mank. Je legt
niet net zo makkelijk en snel een zonnepaneel op je dak als je WhatsApp
downloadt. Je moet een paar duizend euro kunnen investeren; dat is voor
velen niet weggelegd. Je moet een paar jaar geduld opbrengen voordat je
die investering hebt terugverdiend. Een WhatsApper begint al op dag één
te verdienen. Het groeitempo van de zonnepanelenverspreiding zal dus so
wieso lager liggen. Maar er is ook een belangrijke overeenkomst: de expo
nentiële groei. Je zou kunnen zeggen dat het groeipad van de zonnepanelen
in dezelfde ontwikkelingsfase zit als WhatsApp in de eerste maanden van
2011. En ook nu weer denken velen dat energiezelfvoorziening een product
in de marge is, vooral iets voor milieufreaks, en dat het nooit een serieuze
bedreiging zal worden voor de oliewinstmiljarden van bedrijven als Shell
en Nuon. Vele professionele toekomstvoorspellers daarentegen, verwach
ten dat rond 2030 energie gratis zal worden.
Van Bitcoins tot qs Wat waren dan zoal die meer dan duizend voorbeelden

die we turfden? In de financiële wereld zagen we onder andere de opkomst
van bitcoins, crowdfunding en broodfondsen. In de wereld van de zorg za
gen we hoe Buurtzorg een oplossing bood voor de bureaucratie in de thuis
zorg. En hoe de combinatie van Quantified Self en e-health op het punt
staat een revolutie te ontketenen in de wereld waarin de rijke en machtige
farmaceutische industrie de baas is. We zagen vele voorbeelden van apps,
games en andere initiatieven, die een serieuze bedreiging vormen voor de
bedrijfstak onderwijs. Menig leerling vindt nú al dat hij op Duolingo veel
sneller en beter Frans of Spaans kan leren dan in zijn havo-klaslokaal. En
dan zit Duolingo eigenlijk nog in een zeer pril ontwikkelingsstadium. En
zo zijn er nog tientallen andere aanbieders die gratis online talencursussen
aanbieden en die ook allemaal in hun kleuterfase zitten. En welke student
fietst straks nog door weer en wind naar zijn hogeschool in de polder, als
hij gratis en comfortabel colleges kan volgen op het prestigieuze Harvard?
De Mooc’s (massive open online courses) zijn al van start gegaan. En Har
vard mikt op een miljard studenten!
We zagen hoe social media de afgelopen jaren naar een nieuwe ontwik
kelingsfase evolueerden. Social media zijn de fase van het smoelenboek
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voorbij. Een profiel aanmaken op Facebook, LinkedIn of Twitter, zodat je
zichtbaar bent, is niet langer meer waar het om draait. De afgelopen jaren
hebben al veel mensen ontdekt hoe social media als hét vliegwiel kunnen
fungeren voor alle relevante ontwikkelingen in het easycratische tijdperk:
het vergaren van ideeën en kennis, het verspreiden van kennis én het mo
biliseren van zwermen gelijkgezinden.
Strength of Weak Ties, Six Degrees, The Whuffie-factor, The Tipping Point,
1000 True Fans (een aantal boeken uit de Easycratische Bibliotheek), wor
den allemaal gevoed door dezelfde motor: social media.
We zagen ook hoe een hele reeks tieners met een briljant idee interna
tionaal wist door te breken zonder gebruik te maken van de traditionele
intermediairs die daar voorheen voor nodig waren. Sterker nog: zij wer
den genegeerd, afgewezen of zelfs bespot door de klassieke poortwachters.
Maar dankzij het vliegwiel van social media wisten zij alsnog, via een om
weg, het podium te bereiken.
Massaproductie, massacommunicatie en massamedia waren onlosma
kelijk verbonden met het succesvolle twintigste-eeuwse hiërarchische or
ganisatiemodel. In de eenentwintigste eeuw worden de eens zo machtige
massamedia genadeloos beconcurreerd door eenpersoons-amateuruitge
verijen op zolderkamertjes.
Van Sanoma naar Oma San Wanneer mensen over kippen en eieren filoso

feren, hebben ze het meestal over de oorsprong. Wie van de twee was er
eerst? Maar diezelfde vraag kan net zo makkelijk gesteld worden voor de
toekomst: als er over tien jaar minder eieren blijken te zijn, komt dat dan
doordat er minder kippen zijn? Of zijn er dan juist minder kippen doordat
er minder eieren zijn?
Massaproductie, massacommunicatie en massamedia zijn bijna net
zo nauw verweven met elkaar als kippen met eieren. Massareclame leidt
er nog steeds toe dat grote hoeveelheden consumenten dat massaal ge
produceerde waspoeder van dat ene bekende merk kopen. Maar wat was
er nou eigenlijk eerder, het aanbod of de vraag? Mediabedrijven, de re
clame-industrie en de merkfabrikanten; ze vullen elkaars kassen. Maar
wat gebeurt er nou als kpn door de komst van dat irritante WhatsApp
geen sms’jes meer verkoopt? Dan heeft kpn ook geen geld meer om voor
sms’jes te adverteren. En wat gebeurt er als Scrabble dankzij de komst van
die rare meneer Wordfeud juist méér Scrabbledozen gaat verkopen? Dan
zou Scrabble wel weer een advertentiebudget kunnen vrijmaken. Maar een
slimme Scrabblemarketeer bedenkt dan wellicht dat het ster-blok niet het
meest geschikte advertentiemedium is, maar dat hij die advertentie het
beste als pop-up in het Wordfeud-spel kan laten verschijnen. Fish where
the fish are.
De traditionele media kampen over de volle breedte met zowel teruglo
pende advertentie-inkomsten als met dalende bereikcijfers. Wie de cijfer
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matige teruggang enigszins weet te beperken is al spekkoper. Wie weet te
stabiliseren is ronduit een held.
In het najaar van 2013 werd de mediawereld opgeschrikt door onheil
spellende berichten uit de boardroom van publiekstijdschriftengigant
Sanoma. Bij menig tijdschrifttitel was de oplage binnen luttele jaren gehal
veerd. Hoe kan dat nou? Waren die tijdschriften dan zo slecht? Helemaal
niet. De titels van Sanoma waren kwalitatief hoogwaardige producten, die
met veel vakmanschap en passie werden gemaakt. Maar in een wereld die
Nooit Af is, biedt dat geen enkele garantie meer. Het sms’je was ook zo
slecht nog niet. Totdat er iets beters kwam. Maar waar zijn dan al die lezers
gebleven? De analisten wijzen voornamelijk naar de crisis. Iedereen moet
bezuinigen en dan koop je algauw een Viva minder. En naar de tijdsgeest.
Mensen hebben geen tijd meer om te lezen, ze hebben het te druk met
andere zaken, zoals de updates op hun Facebook bijhouden.
Wij denken echter dat er een heel andere hoofdoorzaak is. De traditi
onele media zijn groot geworden in een tijd van informatieschaarste. Zij
waren de enige bron voor kennis. En zij waren de autoriteit. Als het ge
drukt op papier staat, dan is het waar. In het dna van deze bedrijven heerst
nog steeds het oude paradigma van informatieschaarste. Maar de werke
lijkheid is anders. Wie goed de weg weet te vinden op internet, en steeds
meer mensen kunnen dat, ziet dat er kwalitatief veel betere inhoudelijke
informatie op internet valt te vinden dan in welk traditioneel medium ook.
De aanbieders van deze informatie weten hun gespecialiseerde kennis
ook steeds mooier te presenteren. En ze weten ook steeds makkelijker een
groot publiek te bereiken door met name de doorvertelbaarheid via social
media. Wij denken dat de Sanoma-lezers massaal zijn overgestapt naar
het blog van ‘Oma San’, of naar haar fanpage. Waarbij de fictieve Oma
San (een jonge grootmoeder van drieënveertig, die in haar vrije tijd stukjes
schrijft over relatiedilemma’s, beautytips en gezondheidsperikelen en deze
op internet publiceert) model staat voor een generatie van tienduizenden
amateurpublicisten. Dat haar weblog maar driehonderd pageviews heeft,
strooit zand in de ogen. Want een deel van haar websitebezoekers heeft
haar beste artikelen ‘gecopy-pastet’ en verder verspreid op internet. En
niet alleen als tekst, maar ook gemodificeerd in de vorm van een JPEG,
die in honderdduizendvoud op social media zoals Pinterest circuleert. Je
merkt er niets van op Google, want Google kan (nog) geen plaatjes lezen.
En tot overmaat van ramp begint het geleidelijk tot de mediaconsument
door te dringen dat de beautytip van Oma San — welke lipstick het beste
kissproof is — ook nog eens veel meer autoriteit heeft dan de beautytip uit
de Sanoma-titel, want Oma San heeft geen enkel zakelijk belang. Zij lucht
gewoon haar hart, terwijl het advies uit de damesbladen mogelijkerwijs
kan zijn ingegeven door commerciële adverteerdersbelangen.
In de reclame-industrie is dit een nog nagenoeg braakliggend terrein.
Wij voorspellen dat in de komende vijf jaar dit terrein ontgonnen gaat
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Eén jongen uit Assen trekt meer kijkers dan het
Jeugdjournaal
Op de dag dat Enzo Knol uit Assen zijn
twintigste verjaardag vierde, nam hij
een besluit: vanaf morgen ga ik elke
dag een filmpje maken van mijzelf,
over wat ik meemaak, en zet ik die op
YouTube. Knol is geen blogger, maar
een vlogger; een samentrekking van
video-blogging. Zijn digitale camera
is niet duurder dan de camera van de
gemiddelde twintiger en het is niet zo
heel spectaculair wat Enzo allemaal
meemaakt. Maar hij weet het heel
leuk te brengen, met veel flair. Twee
jaar later trekt hij iedere dag circa een
half miljoen kijkers. Zijn kijkcijfers
zijn aanzienlijk hoger dan die van het
nos Jeugdjournaal! Door eenmalig
online een formulier in te vullen, weet
YouTube wat zijn bankrekeningnummer is en krijgt hij automatisch geld

overgemaakt voor de advertentie-
inkomsten die YouTube dankzij zijn
content genereert. Het zakenblad
Quote berekende dat YouTube dit
jaar zo’n 300 000 euro gaat overmaken op Enzo Knols bankrekening.
Knol zelf ontkent de hoogte van dat
bedrag, maar laten we zeggen dat hij
streetwise genoeg is om te weten dat
de spoeling voor hem dunner wordt
als hij veel navolgers krijgt.
Eind 2015 zijn er al meerdere vloggers
die de hoge kijkcijfers van Enzo Knol
overtroeven. Zoals Kwebbelkop,
Jelly en Siv hd, Nederlandse jongens
van rond de twintig jaar. Zij noemen
zich geen vloggers, maar YouTubers.
Saillant detail: zij presenteren al hun
filmpjes in het Engels, om een groter
publiek te bereiken.

worden. En dan niet op de oude manier van advertentieruimte via inter
mediairs verkopen aan de hoogste bieder, maar meer in de vorm van au
thentieke (commerciële) informatie-uitwisseling tussen wederzijdse fans.
Voorbeeldje? Nou, bijvoorbeeld zoiets: ‘Hé Bas van de Haterd, wat leuk dat je
Easycratie in jouw boek hebt genoemd als belangrijke inspiratiebron. Wij vinden
jouw boek (R)evolutie van Werk ook heel tof!’
Er zit geen enkele commerciële intentie achter deze wederzijdse aan
beveling. Maar desondanks krijgen beide boeken op deze manier wel een
groter publiek.
En toen was er Wordfeud Van de ene op de andere dag was Nederland in de

ban van Wordfeud. Het aloude Scrabblespel dat in ontelbare huishoudens
op de bovenste plank in de logeerkamerkast lag te verstoffen, was in een
nieuw digitaal jasje gestoken. En twee à drie weken later telde Nederland
ruim een miljoen Wordfeud-fanatiekelingen.
Is dat belangrijk? Nee. Het is totaal onbelangrijk. Maar het is wel
116

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 117

een briljant voorbeeld om Easycratie mee te illustreren, omdat de Word
feud-case werkelijk wemelt van de leermomenten voor iedereen die de
nieuwe economie wil bestuderen.
▶▶ Eén individu, één goed idee, zonder noemenswaardige opstartkosten en
zonder één cent reclame, kan in meerdere landen het leven van miljoenen
mensen veranderen. De 28-jarige Noor Hakon Bertheussen deed het.
▶▶ Dat lukt vooral als je doorvertelbaar bent. Een nostalgisch product in
een moderne eigentijdse uitvoering is een perfect recept voor doorvertel
baarheid. Want doorvertellen gaat het makkelijkst als je kunt refereren aan
iets wat al bekend is.
▶▶ Maar dan moet je wel echt toegevoegde waarde leveren. Als het mo
derne jasje slechts een gimmick is, is de lol er gauw af. Wordfeud bood
interessante nieuwe toepassingsmogelijkheden die Scrabble absoluut niet
had. Zoals: makkelijk een tegenspeler vinden, op meerdere borden tegelijk
spelen, lekker lang nadenken, een zet doen terwijl je tegenstander slaapt,
zelf iets nuttigs doen terwijl je tegenstander nadenkt.
▶▶ Als je product digitaal is, kun je het gratis oneindig dupliceren. En geef
het gratis weg, dan verdien je waarschijnlijk uiteindelijk meer dan wanneer
je het gaat verkopen.
▶▶ Gratis weggeven betekent ook dat je de torenhoge opstartkosten ver
mijdt voor het opzetten van administratieve, fiscale, logistieke en verkoop
systemen.
▶▶ Wanneer je je product of organisatie wilt doorontwikkelen en je hebt
daar financiering voor nodig, gaat dat aanzienlijk makkelijker als je al een
aantoonbaar succes bent, in plaats van slechts een vaag plan op een te
kentafel.
▶▶ Denk in open source. Zorg dat anderen jouw product makkelijk kunnen
modificeren of erop inhaken. Daar wordt jouw product alleen maar beter
van, zonder dat het je tijd of geld kost.
▶▶ Maak zelf ook gebruik van open source. Waarom zou je nieuwe spelre
gels voor Wordfeud verzinnen als je de ‘twee keer woordwaarde’ en ‘drie
keer letterwaarde’ van Scrabble kunt kopiëren?
▶▶ Ga vooral niet zelf tijd en geld verpesten aan het samenstellen van de
lijst van tienduizenden bestaande woorden die in het spel worden goedge
keurd. Zulke lijsten bestaan toch al ergens?
De Wordfeud-case laat ook een paar interessante leermomenten zien, over
hoe in een transitietijdperk de oude en nieuwe economie kunnen botsen
met elkaar, of hoe afzonderlijke organisaties elkaar juist kunnen verster
ken.
De firma Scrabble was zo slim om geen juridische procedures tegen Word
feud te beginnen wegens inbreuk op het intellectueel eigendom. Of mis
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schien was het wel een financiële afweging om dit niet te doen, omdat men
inschatte dat de juridische kosten hoger zouden zijn dan de actuele omzet
aan Scrabbledozen. Of misschien lagen de eigenaren van het Scrabble-au
teursrecht wel te slapen en hebben ze nooit iets gemerkt van de opkomst
van Wordfeud? Maar hoe dan ook, Scrabble is vermoedelijk niet slechter
geworden van Wordfeud. Want als mensen massaal gaan wordfeuden, kun
je erop wachten dat ze daardoor ook weer zin krijgen om het spel offline
te gaan spelen. Het zou ons niet verbazen als er in 2012 in één jaar meer
nostalgische Scrabbledozen zijn verkocht dan in de tien voorafgaande ja
ren bij elkaar.
De firma Van Dale zou de eerst aangewezen partij zijn om de Noor Ber
theussen van zijn broodnodige digitale woordenlijst te voorzien. Maar Van
Dale dacht daar anders over en schreef de Noor een keurig nette brief terug
dat hun woordenlijst auteursrechtelijk beschermd was, en of hij bereid was
om voor veel geld een licentie aan te schaffen. Meneer Van Dale woont in
de oude economie en wacht nog steeds op antwoord van Bertheussen. Die
haalde slechts zijn schouders op en vond in de nieuwe economie al snel
een bestaande open source-woordenlijst.
Naar onze mening heeft Van Dale hier een grote kans gemist en zichzelf
benadeeld. Van Dale is generaties lang de ultieme scheidsrechter geweest
bij huiselijke Scrabble-conflicten over of een woord wel of niet correct was.
Mede hierdoor heeft Van Dale zijn autoriteit verworven, en werden er in
sinterklaastijd ieder jaar magazijnen vol Dikke van Dales verkocht. Door
mee te liften op de Wordfeud-hype had Van Dale zijn reputatie kunnen be
vestigen en versterken. Nu werd eerder het tegendeel bereikt en komen al
leen maar steeds meer mensen op het idee dat je woorden ook op internet
kunt opzoeken. De ironie wil trouwens dat het woord wordfeuden inmiddels
in de 15e editie van de Dikke van Dale is opgenomen.
Registreren, inloggen, account aanmaken: het zijn de meest gevrees
de drempels in een online omgeving. Drempels die nieuwe gebruikers
tegenhouden, net zoals winkelgevels in fysieke winkelstraten dat doen.
Steeds meer apps en websites bieden daarom de mogelijkheid om in te
loggen via je Facebookaccount. Dan wordt het hele omslachtige procedé
teruggebracht tot één muisklik. Wanneer het een omstreden, dubieuze of
anderszins gevoelige webapplicatie betreft, is dit omwille van privacy
bescherming ten zeerste af te raden. Maar in alle andere gevallen biedt
deze mogelijkheid een win-win-win. De gebruiker kan hierdoor niet alleen
sneller met zijn spelletje beginnen, hij ziet ook meteen welke van zijn Fa
cebookvrienden ook al aan het wordfeuden zijn geslagen. De maker van
Wordfeud profiteert van het vliegwieleffect van social media. Dankzij het
inloggen via Facebook gaat de doorvertelbaarheid van zijn spel misschien
wel tientallen malen zo snel. En Facebook? Die profiteert dubbel. Want
verzamelt hierdoor weer extra bergen waardevolle Big Data. Maar dat niet
alleen, het is ook een klantenbinder pur sang. Want als er volgend jaar een
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nieuwe Facebook-concurrent opstaat, zullen wij niet zo snel gaan swit
chen. Want dan weten we niet meer met wie van onze vrienden we kunnen
wordfeuden.
De netwerk- en informatiesamenleving plaveide het pad voor Word
feud. Maar de keerzijde is dat diezelfde netwerk- en informatiesamenle
ving ook de ondergang van Wordfeud in gang zette. Successtory’s duren
steeds korter in de nieuwe economie. De ondergang van de Wordfeud-
hype werd al binnen enkele maanden ingeluid doordat een grappenmaker
een cheat-app had bedacht. Je maakt een screenshot van het speelbord,
stuurt dat naar de app, die leest de letters op het bord en vertelt in een
nanoseconde welk te leggen woord de meeste punten gaat opleveren.
Ineens doken er in de Wordfeud-arena dyslectici op die met gemak 600
punten op een spel scoorden. Ja, dan is de lol er snel af. Inmiddels speelt
‘niemand’ meer Wordfeud.
Het woord ‘niemand’ staat tussen aanhalingstekens. In werkelijkheid
haakte pakweg 90 procent af. Maar er zijn ook vandaag nog diehards die
elke dag Wordfeud spelen. Vooruit, laat het 5 procent zijn. Dat klinkt wei
nig. Maar 5 procent van de miljoenen spelers op het hoogtepunt, is nog
steeds een substantieel aantal. Het aantal mensen dat vandaag Wordfeud
speelt is hoogstwaarschijnlijk vele malen groter dan het aantal spelers dat
op een willekeurige dag in 2010 Scrabble speelde. Bovendien zijn dit de
‘true fans’ en dus betalen ze met alle liefde een paar euro voor de reclame
vrije premiumversie. Meneer Bertheussen kan daar uitstekend van leven.
Van Wordfeud naar Noord-Afrika Kenmerkend voor de easycratie is dat gro

te groepen mensen zich heel makkelijk en razendsnel kunnen mobiliseren
en bestaande machten en systemen omver kunnen werpen. We voorspel
den de opkomst van vele zwermen in de jaren na 2010. Zowel goede zwer
men als slechte zwermen.
We hoefden niet lang te wachten. Begin 2011 was het al zover. In de Ara
bische Lente werden dictatoriale leiders die al tientallen jaren aan de macht
waren, door de massa afgezet. Aan het eind van dat roerige jaar schreef
nrc: ‘Niemand had dit eind 2010 kunnen voorspellen.’ Kenmerkend voor
het top-down autoriteitsdenken van deze krant, want de Noord-Afrikaan
se massa die zich via met name Facebook bottom-up gemobiliseerd had,
had dit nou juist wél voorspeld. Daarom gingen ze ook de straat op.
De ‘Facebookrevolutie’, zo werd de val van Moebarak en van Khadaffi
ook wel genoemd. Later kwamen er onderzoekers die concludeerden dat
Facebook nooit een rol kon hebben gespeeld in deze revolutie. ‘Want,’ zo
stelden de onderzoekers, ‘slechts een kleine minderheid van de bevolking
die op de pleinen in opstand kwam, had een Facebookaccount.’ Een vrij
onnozele conclusie, waarmee deze onderzoekers slechts aangaven dat ze
weinig begrijpen van de dynamiek van social media. Het gaat niet om het
middel Facebook, het gaat om het circuleren van informatie en kennis. Als
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in iedere Arabische woonwijk slechts één bewoner een Facebookaccount
zou hebben en hij deelt de informatie die hij daar vindt onder de bezoekers
van het lokale koffiehuis, dan kan toch de hele bevolking bereikt worden.
Het medium Facebook laat informatie circuleren die voorheen niet kon
circuleren, doordat dictators doorgaans via de staatsmedia een monopolie
op de informatieverspreiding hadden.
Maar was dit nou een voorbeeld van ‘goede zwermen’? We weten het
niet. In de westerse wereld werd alom luid gejuicht dat de regimes in Egyp
te en Libië ten val waren gebracht, maar te midden van dat gejuich waren
er al vele kritische geluiden te horen van observators die zich afvroegen
of de bevolking over een tijdje onder de nieuwe ‘democratische’ macht
hebbers niet slechter af zouden zijn. Deze kritische observators hadden
wellicht Animal Farm (zie hoofdstuk 2) goed gelezen.
Goed of slecht, we weten het niet. Het enige wat we weten is dat er echt
iets veranderd is met de komst van de netwerk- en informatiesamenle
ving, waardoor zwermen overal onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en ra
zendsnel kunnen komen opzetten en een machtsfactor van belang kunnen
worden. Met als meest pijnlijke voorbeeld isis, een organisatie die han
dig gebruik weet te maken van zowel easycratische verworvenheden als
van Starfish-and-Spider-achtige organisatiemodellen (zie hoofdstuk 2) en
hiermee de rest van de wereld tot wanhoop weet te drijven. Een virtuele
terroristische organisatie valt niet of nauwelijks aan te pakken met twin
tigste-eeuwse middelen. De ironie is dat zodra isis overging tot ouderwets
landjepik en de Islamitische Staat wilde vestigen, de oude wereld wél weer
de methodes wist om het probleem te bestrijden. Dan kun je er bommen
op gooien, of er een leger op afsturen.
Dat de gevestigde orde zich vaak totaal geen raad weet met informele
netwerkorganisaties, werd nog eens duidelijk zichtbaar in het nos Journaal
van 7 januari 2015. Er was die ochtend in Parijs een terroristische aanslag
gepleegd op de redactie van Charlie Hebdo. De boodschap van het jour
naal was: ‘Het is nog een groot raadsel, dus we weten nog helemaal niets,
de aanslag is nog niet geclaimd, dus we weten niet wie de daders zijn.’
Deze nieuwsduiding ademt de erfenis van honderd jaar lang hiërarchisch
denken: er moet altijd een verantwoordelijke baas zijn! De daders van de
aanslag waren echter duidelijk te zien in de beelden die in datzelfde jour
naal werden vertoond. Zelfs hun identiteit was al vastgesteld. We wisten
dus wel degelijk wie de daders waren! Maar dat deze daders wellicht op
eigen initiatief opereerden, als een soort ‘open source-terroristen’ zonder
instructies en opdracht van bovenaf, dat past totaal niet in het hiërarchisch
denken. Wikipedia is echter groot geworden met dit niet-hiërarchische or
ganisatiemodel. Wikipedia zet alleen maar op haar website ‘Onderwerp X
heeft nog geen pagina’ en iedereen die zich geroepen voelt, mag het klusje
klaren. Een paar weken later is die pagina klaar en Wikipedia weet niet
eens wie het gedaan heeft. Terreurorganisaties hebben dit kunstje afge
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keken. Ze hoeven niet meer top-down instructies te geven, mensen aan te
wijzen en aanslagen te claimen.
Van Afrika naar Groningen Voor de meeste mensen is de Arabische Lente een

ver-van-mijn-bedshow. Zoiets zullen we toch niet in Europa meemaken?
Die mensen zouden zich wel eens heel erg kunnen vergissen. De Arabische
Lente is dichterbij dan u denkt. Sterker nog: ze heeft al flink rondgewaard
in Europa. In Griekenland, Turkije en Spanje zagen we al grote massale
volksopstanden, die niet te vergelijken waren met de hiërarchisch georga
niseerde demonstraties uit de vorige eeuw, maar die veel meer leken op de
opstanden in Caïro en Tripoli. Zolang een opstand of demonstratie wordt
geïnitieerd door een formele organisatie met een hiërarchische leiding, we
ten de autoriteiten met wie ze kunnen onderhandelen. Bij informele net
werken is dit nauwelijks mogelijk. Ook Occupy was zo’n beweging zonder
leiders. En dan waren er de rellen in onder meer Parijs, Londen en Stock
holm, waarbij de onderlinge informele communicatie van relschoppers via
social media een geheel nieuwe dynamiek creëerden, waarmee de instan
ties geen raad wisten.
In Nederland was het één nacht flink raak. In het Groningse dorpje Ha
ren kwamen duizenden jongeren uit het hele land bijeen voor Project X,
een uit de hand gelopen Facebook-grap. Een meisje uit het dorp vierde
haar verjaardag en had op haar Facebookpagina laten weten dat iedereen
welkom was. Er was drank genoeg. In je oude schoolkrant kon je zoiets
nog veilig zeggen, maar in een internetomgeving loop je het risico dat je
uitnodiging eindeloos wordt verspreid. Als de sneeuwbal eenmaal rolt op
Twitter en Facebook, dan is hij niet meer te stoppen. Het oorspronkelijke
bericht verwijderen, helpt dan niet meer.
Project X in Haren is achteraf vooral een zeer interessante leercasus
over de tekortkomingen van de klassieke hiërarchische handhavingsme
thodes van moderne excessen.
Dit was wat wij van Haren leerden:
In de aanloop naar Project X was al geruime tijd bekend dat ruim een
jaar eerder ene Tessa uit Hamburg exact hetzelfde was overkomen. De
Duitse autoriteiten hadden dit dreigende probleem voorbeeldig opgelost.
Kennelijk heeft de Groningse politie geen lering getrokken uit de Duitse
praktijkkennis.
Heel schattig was de ‘oplossing’ van een Groningse korpschef om straat
naambordjes in Haren van de muren te schroeven. Zodat de relschoppers
het adres van het feestje niet konden vinden. Wij prijzen de creativiteit
van deze diender, maar het is zonneklaar dat dit een top-down besloten
tactische vondst was, waarbij totaal geen gebruik is gemaakt van de collec
tieve intelligentie van het politiekorps. Want de meeste agenten met twee
strepen hadden hem anders toch wel kunnen influisteren dat relschoppers
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tegenwoordig navigatie op hun telefoon hebben, en dat het ontbreken van
straatnaambordjes hun niet eens zou opvallen.
Project X was ontstaan op internet, dus ook op internet was het ant
woord te vinden op de vraag hoe dit had kunnen gebeuren en hoe het
voorkomen had kunnen worden. De crowd had dat ook al gedaan. Binnen
achtenveertig uur circuleerden er al zeer uitgebreide analyses op internet,
uitgevoerd door experts die alle ins en outs van de digitale wereld ken
nen. Van deze ‘amateurs’ valt toch echt meer te verwachten dan van een
commissie wijze mannen die eerst voorafgaand aan hun onderzoek een
beknopte spoedcursus ‘Wat is Facebook?’ moesten volgen.
De onderzoekskosten van de commissie-Cohen waren tien keer zo hoog
als de materiële schade die in Haren was aangericht.
De politiek hacken Zwermen hoeven niet eens de straat op om de heersende

macht omver te werpen. Het kan ook vanuit de studeerkamer, van achter
de computer. Het bekendste voorbeeld is WikiLeaks. Politieke leiders uit
de hele wereld bibberen van een paar nerds die in feite niets anders doen
dan kennis delen. Informatie die machthebbers angstvallig geheim willen
houden, worden door gewetensvolle ambtenaren aan WikiLeaks doorge
maild. En die zet deze documenten dan op internet, zodat de hele wereld
kan meekijken hoe de machthebber voor schut staat. Eigenlijk doet Wi
kiLeaks datgene wat oorspronkelijk een taak van de pers was. Maar die
is tegenwoordig niet meer zo happig om compromitterende informatie te
publiceren. (Zie hoofdstuk 2: Flat Earth News)
Een briljant voorbeeld van easycratisch de politiek hacken, is de val van
de Duitse defensieminister Zu Guttenberg in februari 2011. Merkwaardig
genoeg kreeg deze affaire weinig aandacht in Nederland. Zu Guttenberg
was een zeer populair politicus. Hij was zelfs voorbestemd om te zijner tijd
bondskanselier Merkel op te volgen. Totdat hij in opspraak kwam wegens
vermeend plagiaat in zijn proefschrift waarmee hij cum laude was gepro
moveerd. Als zeer bedreven politicus wist hij in eerste instantie deze affai
re glansrijk te overleven. Hij bood zijn excuses aan. Het ging maar om een
paar alinea’s. Hij had niet geplagieerd, maar slechts slordig geciteerd. Zu
Guttenberg had voldoende politieke vrienden. Zowel het parlement als de
parlementaire pers wist hij om zijn vingers te winden. Zijn excuses werden
alom geaccepteerd en hij kon ongeschonden op het pluche blijven zitten.
Dacht hij. Maar toen ontstond er onverwachts een spontane zwerm van
duizenden bezorgde Duitse burgers die met digitale hulpmiddelen infor
meel samenwerkten om datgene te onderzoeken wat pers en parlement
hadden nagelaten. Binnen achtenveertig uur stond er een document onli
ne waarbij zijn proefschrift pagina voor pagina was doorgespit. Hij bleek
maar liefst twee derde van zijn proefschrift schaamteloos te hebben over
geschreven. Het bewijs was overduidelijk en onweerlegbaar. Van elke ge
plagieerde alinea werd de oorspronkelijke tekst met naam en titel getoond,
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naast de integrale proefschrifttekst van Zu Guttenberg. Zodat iedere Duit
ser met eigen ogen kon zien dat Zu Guttenberg slechts hier en daar een
woordje had veranderd in de overgeschreven teksten. Hij had geen keus en
diende zijn ontslag in.
Van Hollandse bodem mag de politieke stunt van G500 niet ongenoemd
blijven. Ouderwets politiek bedrijven is een lange, moeizame weg. Je hebt
frisse politieke ideeën? Dan kun je kiezers gaan zoeken die het met jouw
ideeën eens zijn. Het kan vele jaren duren voordat je een paar Kamerzetels
hebt veroverd en dan nog ben je maar een machteloos splinterpartijtje.
Dat kan veel slimmer, bedacht G500, door handig gebruik te maken van
het gammele politieke partijenstelsel. In plaats van zestigduizend kiezers
te vinden om één Kamerzetel te veroveren, kun je ook slechts vijfhonderd
sympathisanten zoeken en die (legaal) laten infiltreren in de bestaande
grote partijen.
Stel, je bent student en je wilt een hogere studiebeurs. Je maakt in een
uurtje een mooie Facebookpagina aan en nog diezelfde dag heb je vijfhon
derd studenten bij elkaar die dat ook wel willen. Jullie worden allemaal lid
van drie politieke partijen: vvd, PvdA en cda. Met z’n allen bezoek je drie
partijcongressen en je zet overal je plan op de partijagenda voor verhoging
van de studiebeurzen. En dan breng je zelf dus al vijfhonderd voor-stem
men mee. Binnen een paar maanden heb je dan een grote Kamermeer
derheid voor het verhogen van de studiebeurzen. In ietwat gechargeerde
vorm was dat de essentie. Een keiharde hack op een stoffig systeem. In
de praktijk hebben de jongeren van G500 zich wellicht laten afbluffen
door gestaald partijkader die hen met statuten om de oren sloeg. Maar het
wachten is op een actiegroep die hetzelfde kunstje gaat uitvoeren. Politieke
partijen hebben aanzienlijk minder partijleden dan kiezers. Zo heeft de
vvd bijvoorbeeld drieëndertigduizend leden. Wanneer vijfendertigduizend
bijstandsmoeders zich zouden mobiliseren en massaal lid worden van de
vvd, dan is de vvd vanaf dat moment voorstander van verdubbeling van
de bijstandsnorm en verhoging van de belasting voor de rijken. Maar het
omgekeerde kan natuurlijk ook, dat de personeelsvereniging van ing zich
massaal aanmeldt als lid van de sp, waarna de sp voortaan in de Tweede
Kamer zal stemmen voor verhoging van de bankiersbonus.
GeenStijl was in zijn eentje de complete eu te slim af. De Europese
verkiezingen werden in Nederland op woensdag gehouden, maar in ande
re landen pas een paar dagen later. Vanuit Brussel kreeg de Nederlandse
regering het dringende verzoek om de Nederlandse uitslag een paar dagen
geheim te houden. Het kabinet gehoorzaamde slaafs. Maar GeenStijl ging
hier niet mee akkoord, mobiliseerde zijn achterban en introduceerde een
nieuw begrip: crowdpolling.
In de Kieswet staat dat in elk stemkantoor na het tellen van de stem
men de uitslag hardop voorgelezen moet worden, en dat dit openbaar
is. Wet is wet. Dus GeenStijl organiseerde dat in ‘ieder’ stemlokaal een
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vrijwilliger aanwezig was, die vervolgens de officiële cijfers elektronisch
doorstuurde naar de computer van GeenStijl. Uiteraard was deze crowd
polling betrouwbaarder dan de stembusvoorspellingen van de gevestigde
opinieonderzoekbureaus, maar de publieke omroep negeerde desondanks
de crowdpolling-uitkomsten. Nog merkwaardiger was, dat er meerdere
stemlokaalvoorzitters waren die met de Kieswet in de hand, en in func
tie, liever de wet overtraden dan dat ze de ‘crowdpollers’ ongestoord hun
werk lieten doen. Wat iedereen verder ook van GeenStijl moge vinden, de
crowdpolling-actie had een veel hoger democratisch gehalte dan de oekaze
van de eu om de Nederlandse wetgeving niet te respecteren.
In de herfst van 2015 was GeenStijl wederom betrokken bij het hacken
van de politiek. Vlak daarvoor was een nieuwe referendumwet van kracht
geworden: iedere groep burgers die binnen zes weken driehonderdduizend
handtekeningen op papier weet te overleggen aan de Kiesraad, kan daar
mee een raadgevend referendum afdwingen. Die drempel lag onnoemelijk
hoog, dacht de wetgever. Totdat het samenwerkingsverband GeenPeil een
innovatieve beveiligde website wist te ontwikkelen, waardoor mensen on
line een rechtsgeldige handtekening konden plaatsen. In oktober maakte
de Kiesraad bekend dat er 428 000 unieke handtekeningen waren geteld en
dat het referendum er zou komen.
Bureaucratische systemen zijn zo lek als een mandje Meer dan ooit barsten

de bureaucratisch bedachte systemen om dingen te organiseren, uit hun
voegen. Volgens ons is dat een rechtstreeks en logisch gevolg van het easy
cratisch tijdperk. Wat ooit goed functioneerde, werkt nu steeds minder
goed. Illustratief voorbeeld hiervan is de ov-chipkaart. Technisch werkt
het systeem naar behoren. Inchecken en uitchecken werkt perfect, de af
geschreven bedragen kloppen en er is nog nooit een serieuze grote storing
geweest. So far so good. Maar de logische fundering waarop het systeem van
de ov-chipkaart is gebouwd is erg ondoordacht en aantoonbaar instabiel.
Waardoor het te makkelijk is om het systeem te flessen. Met noodrepa
raties valt dit wel een beetje te verhelpen, maar als een huis op een foute
fundering staat kun je blijven verbouwen, het blijft altijd gammel.
Als in de twintigste eeuw een scholier een trucje bedacht om de strip
penkaart te manipuleren, bleef de schade beperkt. Who cares als een paar
kinderen in West-Brabant de strippenkaart voor gebruik bewerken met
een stofje, zodat na afstempeling het stempel weer weggeveegd kan wor
den, waarna die strippenkaart nogmaals gebruikt kan worden. Zolang het
trucje maar geen gemeengoed wordt. Het trucje zong wel langzaam door
het land, maar het was slechts van horen zeggen. Het was vooral een leuke
anekdote en zeker geen handleiding. Want welk stofje moet je dan gebrui
ken? Hoe werkt het precies? Is het geen fabeltje?
In het easycratisch tijdperk maakt de bedenker van het trucje er echter
meteen een filmpje van en zet dit op YouTube. Het idee verspreidt zich
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razendsnel door het hele land. Nu is het niet meer van horen zeggen, maar
van het zelf gezien hebben. En direct kunnen uitvoeren. Daarna is er dan
altijd wel weer iemand die het oorspronkelijke idee aanpast en verbetert.
In plaats van slechts een handjevol scholieren in één stadje in Brabant,
zijn er twee weken later opeens tienduizenden, zo niet honderdduizenden
mensen die het trucje in de praktijk toepassen en het openbaarvervoer
bedrijf een grote financiële strop bezorgen.
Dan is er nog een belangrijk verschil tussen een gemanipuleerde strip
penkaart en een gemanipuleerde ov-chipkaart. Een wakkere buschauffeur
kan zien of er met de strippenkaart is gerommeld, zodat de zwartrijder
betrapt kan worden. Dat zal de meeste potentiële kruimelfraudeurs ervan
weerhouden om het trucje toe te passen. Maar of een chipkaart al dan niet
gemanipuleerd is, ligt niet binnen het bereik van de visuele controle van de
buschauffeur. Ook het ov-bedrijf zelf zal in vele gevallen van technische
fraude nooit kunnen weten of het gebeurt en op welke schaal. Het enige
wat betrouwbaar onderzocht kan worden is a) hoeveel mensen in de bus
zitten en b) hoeveel mensen voor een busreis betaald hebben. Trek die ge
tallen van elkaar af en je weet hoeveel reizigers niet betaald hebben. Wat
echter niet bekend is, is of dit ouderwetse zwartrijders zijn of elektronisch
frauderende reizigers. Omdat het probleem van de onzichtbare fraudetrucs
niet bekend is, bestaat dat probleem simpelweg niet in de ogen van de be
leidsmakers. Het percentage niet-betalers wordt gemakshalve gelijkgesteld
met het aantal ouderwetse zwartrijders. De oplossing van het probleem
luidt dan algauw: ‘strengere controle’. De opbrengst van die oplossing valt
echter meestal zwaar tegen. Logisch, want ook al zet je tien controleurs
op elke bus, je weert daarmee uitsluitend de traditionele zwartrijders. De
reizigers met een gemanipuleerde ov-chipkaart komen moeiteloos door de
controle. Hoeveel dit er zijn weet niemand, wij dus ook niet, maar als we
de grote hoeveelheid manipulatiehandleidingen op internet beschouwen,
zou het ons niet echt verbazen als een substantieel deel van de ov-reizigers
standaard reist zonder te betalen en zonder betrapt te worden.
Hetzelfde verschijnsel nemen we waar bij zo ongeveer iedere goedbe
doelde nieuwe (subsidie)regeling die instanties de laatste tien jaar bedacht
hebben. De makers van de regeling houden niet of nauwelijks rekening met
het nieuwe eenentwintigste-eeuwse verschijnsel dat de mazen in de rege
ling, en de trucjes om daar gebruik van te maken, razendsnel circuleren
door het land. Zodat de incidentele mazen-in-de-regeling-ontdekker van
weleer, is uitgegroeid tot een menigte van honderdduizenden misbruikma
kers. Of het nou gaat om zorgtoeslag, om huursubsidie, om co2-certificaten
handel, om pgb-toeslagen, om een sloopregeling voor oude auto’s, om een
vergoeding voor oppasoma’s, btw-omzeilconstructies, keer op keer worden
de autoriteiten erdoor verrast dat de regelingen aanzienlijk meer geld blij
ken te kosten dan vooraf was ingeschat, doordat er een grote menigte is die
op legale, semilegale, dan wel illegale wijze oneigenlijk gebruikmaakt van
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Gratis met de trein? Zo simpel is het!
Ironie-alert!!
Met een cardreader van een paar tientjes, een laptop en een obscuur stukje
software zelf het saldo op je chipkaart
verhogen? Nu haakt 99 procent van
de lezers af. Dat wordt te ingewikkeld.
En uiteraard is het zeer illegaal. Maar
de firma ov-chipkaart heeft ook voor
Jan Doorsnee een paar simpele mazen in het systeem gevlochten. En wie
deze mazen gebruikt heeft slechts zijn
geweten te vrezen en geen conducteur of strafrechter.
Truc 1: Vergeten uit te checken
U reist per trein van Groningen naar
Amsterdam. U checkt braaf uit bij
aankomst. De reis kost 25 euro. Vergeet u echter uit te checken, dan krijgt
u ‘vergeetachtigheidskorting’ van de
ns. U betaalt dan namelijk slechts 20
euro voor uw reis.
Truc 2: Uitzwaaikorting
Uw geliefde gaat alleen op reis, met
het vliegtuig. U besluit haar/hem
te vergezellen tot aan de douane.
Samen reist u met de trein naar
Schiphol en na het uitzwaaien treint
u weer alleen terug. De ns vindt dit
zo romantisch van u, dat hiervoor de
sympathieke ‘uitzwaaikorting’ in het
leven is geroepen. Het werkt als volgt.
De gebruikelijke volgorde is dat u bij
aankomst op Schiphol eerst uitcheckt
en daarna uitzwaait. Om voor de
korting in aanmerking te komen,
hoeft u alleen maar deze volgorde
om te draaien. Dus eerst zwaaien,
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dan checken. Wanneer uw geliefde
eenmaal door de paspoortcontrole is,
is het vroeg genoeg om de heenreis
alsnog uit te checken. Wanneer u
vervolgens even daarna incheckt voor
de terugreis, verschijnt op de incheckpaal de codeboodschap ‘Overstap ok’.
De ns denkt nu namelijk dat u aan
het overstappen bent en berekent nu
geen opstarttarief; dat levert u een
korting van 50 cent op. Omdat de
ns natuurlijk geen onderscheid kan
maken tussen luchthavenromantiek
en laag-bij-de-grondse romantiek,
geldt deze korting op ieder ns-station
zonder poortjes. En omdat de ns niet
bij machte is om het romantische
gehalte van uw intenties te beoordelen, hoeft u niet per se iemand uit te
zwaaien en werkt deze methode ook
als u bijvoorbeeld vanuit de provincie een dagje gaat shoppen in de
nabijgelegen stad. Wie de volgorde
eerst-shoppen-dan-uitchecken hanteert, krijgt ook de uitzwaaikorting.
Truc 3: De dubbele kaart
U reist per trein van Zaandam naar
Schiedam. Dat kost € 14,50 heen en
€ 14,50 terug. Maar met een extra
(anonieme) ov-chipkaart op zak, kunt
u creatief saldoreizen. Op de heenweg
gebruikt u kaart 1, maar u vergeet uit
te checken in Schiedam. Op de terugweg gebruikt u kaart 2, die u normaal
in- en uitcheckt.
Maar tijdens uw overstap op Amsterdam Sloterdijk heeft u alle tijd om als-
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nog kaart 1 uit te checken. Nu betaalt
u slechts € 2,20 (Zaandam-Amsterdam) voor de heenreis, terwijl u toch
echt tijdens de gehele reis over een
geldig vervoersbewijs heeft beschikt.
Truc 4: De ultra-goedkope meermanskaart
U gaat met het complete voetbalteam, inclusief reserves, een avondje
stappen in Amsterdam. Met zijn vijftienen vertrekt u uit Oss. Omdat u dit
keer per trein gaat, is er geen Bob nodig. Degene die normaal de Bob is, is
nu de Sjaak. Hij zamelt bij aankomst
in Amsterdam alle ov-chipkaarten in
en reist in zijn eentje terug naar Den
Bosch. Daar checkt hij alle kaarten
van zijn vrienden uit. En stapt weer
op de trein terug naar Amsterdam om
zijn vrienden op te zoeken.
Officieel tarief: 15 × € 17,30 = € 259,50.
Met de ultra-goedkope meermanskaart kost deze reis 2 × € 17,30 voor
Sjaak en 14 × € 4,10 voor de rest.
Totaal: 92 euro. Dat is een beetje
eenzaam voor Sjaak, maar het levert
wél 167 euro extra geld op voor bier.
Bij zijn baas verdient Sjaak aanzienlijk
minder per dag.
Truc 4.0: Studentenkoerier
‘De uitcheck-Sjaak’
We hebben hem nog niet gesignaleerd, maar je kunt erop wachten: een
studentenkoeriersdienst die tegen
betaling de rol van Sjaak op zich
neemt. Dan kan Sjaak meteen met de
rest van het voetbalteam mee naar de
kroeg, terwijl de ingehuurde student
Jeroen voor 50 euro beloning met de

vijftien ov-chipkaarten op en neer
reist naar Den Bosch om ze daar uit
te checken. Het is misschien wel de
ideale studentenbijbaan. Jeroen kan
lekker studeren in de trein, bespaart
stookkosten in zijn studentenkamer,
en doordat hij als student vrij kan
reizen, is het voetbalteam uit Oss
netto nog geen 20 euro kwijt voor de
koeriersservice. (Want het sommetje
wordt nu: 15 × € 4,10 + 50 euro. Totaal:
€ 111,50.)
Nee, we bevelen niemand aan om
deze trucs ook daadwerkelijk toe te
passen. Het blijft natuurlijk diefstal,
als je iets koopt en moedwillig niet
betaalt. We constateren slechts dat
de trucs te eenvoudig zijn, dat de
pakkans nul is en dat dit dus ernstige
weeffouten in het systeem zijn. Die
waarschijnlijk zijn ontstaan doordat
het systeem in een ivoren toren is
bedacht, door mensen die zelf zelden
of nooit met de trein reizen. Want we
kunnen ons niet voorstellen dat dit
systeem ooit zo zou zijn ontworpen,
wanneer conducteurs of ervaren
reizigers bij de ontwerpfase van het
systeem betrokken waren geweest.
Wanneer de klanten hun collectieve
intelligentie gaan gebruiken, zullen
bedrijven dit toch echt ook moeten
gaan doen, om niet bij voorbaat te
verliezen.
En we hebben nu ook een vermoeden
waarom de ns zoveel misinformatie verspreidt over hoeveel uur je
mag doen over het uitchecken. En
we begrijpen nu ook waarom de ns
alle stations wil dichttimmeren met
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poortjes, waar je niet zonder uitchecken kunt passeren. ‘Om de veiligheid
op de stations te vergroten,’ zo zegt
de voorlichter. Jaja. Of zou het zijn
om de ergste lekken in het systeem
te dichten? Die poortjes kosten een
vermogen en maken het ov nodeloos
duur. En het zal weinig helpen, want
een systeem op een scheve fundering
blijft eeuwig zwak. Al was het alleen

maar omdat het bouwkundig en
financieel niet erg realistisch is om
te denken dat ook de kleinste sta
tions hermetisch afgesloten kunnen
worden. Als station Den Bosch wordt
dichtgetimmerd met poortjes, dan
rijdt de creatieve saldoreiziger toch
gewoon een klein stukje door naar
station Rosmalen?

de regeling. De laatste verontrustende trend is, dat dit oneigenlijk gebruik
niet langer beperkt blijft tot eigen land, maar dat creatieve fraudeurs uit
andere landen enorme geldstromen uit de regeling wegsluizen.
Zodra dit aan het licht komt, krijgen uiteraard de misbruikmakers de
schuld en worden scherpe controlemaatregelen aangekondigd om het mis
bruik voortaan tegen te gaan. De oorzaak ligt echter bij de onbewust onbe
kwamen die dergelijke regelingen hebben ontworpen. Zij ontwerpen nog
steeds regelingen alsof men nog in de vorige eeuw leeft, top-down, vanuit
de eigen ivoren toren. Om een paar jaar later te verkondigen dat men ver
rast is dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de regeling. Die
verrassing is echter volkomen misplaatst, want het is een vast patroon dat
terwijl de regeling nog op de ontwerptafel ligt, de fraudemogelijkheden
van de toekomstige regeling al breeduit circuleren op internet. Wie daar
geen kennis van neemt maakt geen gebruik van de collectieve intelligentie
en krijgt daar later de rekening voor gepresenteerd.
Een enkeltje Mars Een groep Nederlandse burgers heeft een wild plan: we

bouwen in Flevoland een berg van 2 kilometer hoog. Dan hoeven we niet
meer helemaal naar Oostenrijk om te skiën. Er ontstaat een zwerm mensen
die allemaal op vrijwillige basis meedenken over het plan. Vrijwilligers,
maar wél met heel veel expertise in huis. Er verschijnen talloze publicaties
online, waarin vele deelvragen gedetailleerd worden uitgewerkt. Hoeveel
kilo zand is nodig en waar halen we dat vandaan? En hoeveel zou die berg
kosten als we hem van Legosteentjes bouwen? Alle vragen zijn louter ge
richt op oplossingen en mogelijkheden, en dat is toch wel een opvallend
verschil met grote infrastructurele projecten die via de hiërarchische weg
ontstaan. Dan wordt er vooral veel vergaderd door mensen die niet echt
(technische) kennis van zaken hebben. En zijn die besprekingen groten
deels politiek van aard en gericht op de moeilijkheden in plaats van op de
mogelijkheden.
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Niet lang daarna verschijnt een vierendertigjarige jongeman uit Twente
ten tonele, met een ander wild plan. Hij organiseert een reisje naar Mars.
Het vertrek is in 2022 en er mogen vierentwintig mensen gratis mee. Om
het plan betaalbaar te maken, is de terugreis geschrapt. Om inkomsten te
werven is er een tv-format bedacht dat zes miljard dollar moet opbren
gen. De reizigers zullen figureren in een wereldwijd uitgezonden reality
soap, die volgt hoe zij een kolonie op Mars gaan stichten. De jongeman uit
Twente heet Bas Lansdorp en zijn bedrijf heet Mars One. Knettergek? In
ieder geval niet volgens de 78 000 mensen uit meer dan honderd landen die
zich hebben aangemeld als aspirant-astronaut.
Zowel die berg als die enkele reis naar Mars zullen er waarschijnlijk niet
komen. Maar zeker is dat allerminst. Er bestaat ook een gerede kans dat
het wél gaat lukken.
Van Ze naar We En daarmee staan deze twee bottom-up-projecten symbool

voor een razendsnel gekantelde samenleving. In de afgelopen vijf jaar heeft
er een sluipende ommekeer plaatsgevonden, van Ze naar We. Eeuwenlang
hebben mensen als ze een probleem hadden — of een idee hadden —, ver
zucht dat Ze daar eens wat aan zouden moeten doen. Waarbij Ze de poli
tiek was, of de directie, of de bedrijfstak, of de overheid. Steeds breder en
steeds veelvuldiger dringt het besef door dat We het misschien beter zelf
kunnen doen.
In Amerika loopt een concurrent van Bas Lansdorp rond. Elon Musk
is zijn naam. Hij stapte twaalf jaar geleden zonder ervaring in de raket
bouw-business. Hij heeft inmiddels nasa, Boeing en Lockheed ingehaald.
Musk heeft gepland om voor het jaar 2030 de eerste commerciële pas
sagiersvlucht naar Mars aan te bieden. Zelfs de prijs van een ticket is al
bekend. Voor 500 000 dollar per persoon mag u meevliegen. Het aantrek
kelijke van zijn propositie is dat u voor dat bedrag niet een enkeltje, maar
een retourticket krijgt.
Het is tekenend voor de snel veranderende tijd waarin we leven. Wie
rond de eeuwwisseling had voorspeld dat kleine privéondernemingen
hoofdrolspelers in de ruimtevaartindustrie zouden kunnen worden, was
ongetwijfeld voor gek verklaard.
Het Mars-plan is overigens maar één van de drie doelen die Elon Musk
zichzelf gesteld heeft. Daarnaast is hij de uitvinder van de thuisbatterij en
— zo kennen de meeste mensen hem wellicht — de ceo van Tesla Motors,
de disruptieve innovatie die de automobielindustrie aan het ontwrichten is.
De opkomst van de deeleconomie Wanneer zelfs al voor heel grote zaken

(bergen, raketten, revoluties) serieus rekening wordt gehouden met de mo
gelijkheden van We, dan moet het voor de kleine zaken helemaal een mak
kie zijn dat We het doen en dat Ze niet meer nodig zijn. Kleine zaken, zoals
bijvoorbeeld hotelkamers, boormachines, verzekeringen, auto’s.
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‘Eén mens kan een revolutie ontketenen’
Van Ze naar We, die boodschap is
inmiddels ook doorgedrongen tot de
oude hiërarchische wereld. Vrij Nederland zet in januari 2014 op de cover:
‘In dit digitale tijdperk kan één mens
een revolutie ontketenen. Utopisch
en beangstigend.’ Het opinieblad
citeert hierbij de Franse filosoof Michel
Serres, die een boek schreef over de
internetgeneratie. Maar Serres heeft
het niet helemaal begrepen, óf Vrij
Nederland heeft hem verkeerd vertaald. Want het ‘beangstigende’ van
dit verhaal valt wel mee. Juist in het
hiërarchische pre-internettijdperk kon
één mens een revolutie ontketenen.
Of een oorlog. Eén mens, als die toevallig aan de top van een hiërarchie
stond. Dat was pas beangstigend.

In het digitale netwerktijdperk kan
weliswaar iedereen die ene mens zijn
die een revolutie aanzwengelt. Maar
om een revolutie te ontketenen is er
toch echt een zwerm nodig om hem
uit te voeren. Iedereen is in staat om
het eerste zetje te geven, maar effect
heeft dat pas wanneer een grote
zwerm het een goed idee vindt. In
het informatiearme hiërarchische
tijdperk kon één gek een revolutie
ontketenen als die ene gek toevallig
aan de top van een hiërarchie stond.
In het digitale tijdperk met aanzienlijk
meer transparante informatie zal die
ene gek juist veel sneller ontmaskerd
kunnen worden door de zwerm. Of zal
er snel een tegenzwerm ontstaan.

Wat Jeremy Rifkin al schreef in The Age of Access is ontegenzeggelijk
actueel geworden. Half Nederland heeft het inmiddels over de deeleco
nomie. Bezit wordt steeds minder belangrijk, het gaat om toegang tot de
dingen die je nodig hebt. Je kunt veel beter vrienden hebben met een zeil
boot dan zélf een zeilboot bezitten. En waarom zou je een hogedrukspuit
in je schuur willen hebben staan, die je hooguit twee keer per jaar nodig
hebt, als je buurman er al een heeft? En die je heus wel mag lenen, omdat
de buurman op zijn beurt weet dat hij zo nodig jouw boormachine mag
gebruiken? Gebruiksvoorwerpen delen scheelt geld, het scheelt bergruimte
en het levert een substantiële bijdrage aan de milieuproblematiek.
Nils Roemen, initiatiefnemer van vele ‘social sharing’-projecten, zei het
als volgt bij de lancering van het tijdschrift Er is Genoeg: ‘We leven in een
wereld waarin op allerlei vlakken een teveel is. Het nadeel is alleen, dat
het heel vaak op de verkeerde plekken ligt onbenut te wezen. Wat zou er
gebeuren als we alles wat er te veel is, kunnen brengen op de plek waar
het nodig is. Dat lijkt me handig. Dan is armoede volgens mij een logistiek
probleem en geen schaarstevraagstuk. We leven in de grootste grabbelton
ter wereld, we moeten alleen eventjes opnieuw leren grabbelen.’
Rifkin en Roemen spelen vooral een rol als bewustmakers. Hun idee
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ën zijn massaal opgepikt door een cohort ondernemers (veelal piepjonge
entrepreneurs zonder startkapitaal) die pogingen hebben gewaagd om het
logistieke probleem op te lossen. In slechts enkele jaren tijd zijn er dui
zenden digitale platforms als paddenstoelen uit de grond geschoten. De
meerderheid van zulke platforms sterft weer een zachte dood, maar wie
erin slaagt om de juiste mix van technologie, marketing en gebruikersge
mak te vinden, zet een bestaande bedrijfstak op zijn kop. Zoals Airbnb
voor hotelkamers, Uber of BlaBlaCar voor (taxi)ritten, Peerby voor spullen
lenen, Thuisafgehaald voor maaltijden, MyWheels en SnappCar voor au
todelen, Konnektid om talenten en vaardigheden uit te wisselen, Favoroute
om toeristische informatie te delen.
Bij al deze bedrijven zien we steeds hetzelfde basisidee: het platform le
vert een logistieke oplossing om het teveel van de ene burger op efficiënte
wijze bij de andere burger te brengen, op zo’n manier dat alle partijen er
beter van worden.
Alle partijen, met één uitzondering: de traditionele aanbieders van deze
goederen, die tot voor kort veel geld verdienden aan kunstmatige schaar
ste. De traditionele economie krijgt natuurlijk zware klappen door de nieu
we platforms. Wanneer iedere boormachine efficiënt wordt gedeeld door
tien huishoudens, impliceert dit dat er op den duur 90 procent minder
boormachines worden geproduceerd en verkocht.
Slimme bedrijven delen mee ‘Zwermen, you can’t beat them, but you can

join them!’ was een van de veelvuldig geciteerde zinnen uit Easycratie. Vele
bedrijven deden een poging om meer gebruik te maken van de collectieve
intelligentie in hun ecosysteem. Of door slimmer gebruik te maken van
digitale middelen. Kleine eventorganisatoren stapten massaal over op wat
je ‘digitaal flyeren’ zou kunnen noemen. Dit gaat natuurlijk ten koste van
de inkomsten van drukkers en printmedia. Door slim gebruik te maken
van gratis social media, kun je in veel kortere tijd veel meer mensen uit
je doelgroep attenderen op je event, dan met foldertjes uitdelen op straat
en advertenties in een krantje. En tegen extreem lagere kosten. Ook de ns
deed dat heel creatief, met het zogenaamde ‘zoutkaartje’. Na een barre
winter met veel vertragingen en uitgevallen treinen, had de ns wat goed te
maken bij haar trouwe klanten, zo vond de directie. Met het ‘zoutkaartje’
mochten de abonnementhouders een maand lang ’s avonds reizen voor
slechts € 2,50 per rit, ongeacht de afstand.
Het unieke van dit project was, dat het op een middag werd besloten
en al diezelfde avond inging! De vaste klanten kregen meteen een mail
waarin het werd uitgelegd. Om het zoutkaartje te kopen, hoefde men al
leen maar een kinderkaartje à € 2,50 uit de automaat te trekken. Wat hier
zo bijzonder aan is, vraagt u zich nu wellicht af? Deze aanpak van pro
bleemoplossing was een toonbeeld van easycratie. De gebruikelijke manier
waarop grote bedrijven zo’n project altijd uitvoerden, was om eerst een
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dure advertentiecampagne uit te voeren — met allerlei vertragende beslis
singsprocedures — en om alle kaartmachines om te bouwen met een offi
cieel zoutkaartje, waar het woord ‘zoutkaartje’ op gedrukt zou staan. Dan
had het weken geduurd en miljoenen gekost. Nu duurde het twee uur, en
werd het opgelost zonder gelduitgaven.
Transavia liet haar klanten meedenken over nieuwe reclameslogans.
Dat werd een groot succes. Het leverde niet alleen ruim honderdduizend
slagzinnen op, maar bezorgde het bedrijf ook een enorme imagostijging.
Het ‘suffe’ Transavia was binnen twee dagen hip geworden. Vervolgens
ging het toch nog mis, toen de managers van Transavia zich ermee gingen
bemoeien. In plaats van de leukste en origineelste slogans van de zwerm
te gebruiken voor de reclamecampagne, kozen zij voor de saaiste slogans,
want hoe saaier, hoe veiliger, zo redeneerden ze. De hipheidsfactor van
Transavia daalde meteen weer naar nul.
Hopelijk steekt de Nederlandse overheid iets op van de Transavia-les
sen, nu de participatiesamenleving in de steigers staat. Als je wilt dat de
zwerm het werk voor je doet, dan moet je vervolgens ook de output van de
zwerm respecteren en die niet alsnog op de oude hiërarchische wijze gaan
overrulen. Want dan keert de zwerm zich zeker tegen je.
klm maakt heel handig gebruik van de zwerm door op een opvallende
en sympathieke manier de aandacht te trekken en uit te lokken dat er op
social media positief over het bedrijf wordt gesproken. Het leverde meer
imagoverbetering op dan een klassieke pr-campagne met veel betaalde
media-inzet doorgaans bereikt. Maar dat niet alleen: het bedrijf harkt ook
nog eens als bijvangst 25 miljoen euro harde omzet binnen, via social me
dia-kanalen.
Bedrijven als Semco en Valve trokken wereldwijd veel aandacht, met een
revolutionaire benadering van organisatievraagstukken. De bureaucratie
werd verlaten door de managers min of meer af te schaffen. De werknemers
blijken zeer goed in staat om zichzelf te managen. De productiviteit en
winstgevendheid blijken dan vaak te gaan stijgen.
De ‘van-Ze-naar-We’-omwenteling raakt ook steeds meer in zwang als
het gaat om de dagelijkse bedrijfsvoering in traditionele bedrijven. Bij gro
te bedrijven is het niet langer meer een vanzelfsprekendheid om voor elk
probleempje dat buiten de normale routine valt, een externe kracht bij Ze
in te huren. Om een lamp in de wc te vervangen is het echt niet nodig om
voor 100 euro een elektricien met een busje te laten voorrijden. Dat kunnen
We zelf ook wel. Kleine bedrijven deden dit altijd al zelf, dus zo wereld
schokkend is dit nou ook weer niet.
Ook de overheid deelt mee De overheid doet al volop mee in de deelecono

mie. Bijvoorbeeld met open-dataprojecten. Om een land goed te kunnen
besturen en de juiste beslissingen te nemen moet je veel informatie ver
zamelen. Die informatie zat goed opgeborgen in talloze overheidsdataba
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ses. De afgelopen jaren is er een omslag gemaakt, waarbij die kennis op
grote schaal is teruggegeven aan de belastingbetaler. De informatie werd
ontsloten en aangeboden in een open source-omgeving. Zo kwamen in
de zomer van 2014 alle vierendertighonderd dataverzamelingen van het
Centraal Bureau voor de Statistiek als open data beschikbaar. 14 miljard
data, waarmee entrepreneurs, app-bouwers en idealistische burgers hun
voordeel kunnen doen, door nieuwe gebruiksmogelijkheden voor deze in
formatie te bedenken.
In de gemeente Hollands Kroon werd radicaal de bijl gezet in een sub
stantieel aantal gemeentelijke verordeningen. Bureaucratische betuttelen
de regelgeving, zoals bijvoorbeeld de aanpak van wildplassen, is uit de
apv geschrapt. Niet dat wildplassen nu opeens is toegestaan in Hollands
Kroon, maar de gemeente vindt het niet langer een taak van de wijkagent
om daarop te jagen. Dat kunnen de burgers heel goed zelf onderling oplos
sen, door elkaar erop aan te spreken. Criticasters van deze ‘overheid nieu
we stijl’ lijken te vrezen dat wildplassers uit het hele land naar Hollands
Kroon zullen trekken omdat ze er daar niet voor bekeurd zullen worden.
Wij voorspellen echter dat deze aanpak gaat werken en dat er juist ner
gens zo weinig wildgeplast gaat worden als in Hollands Kroon. Want in
een bureaucratische context hoeft de wildplasdelinquent alleen maar over
zijn schouder te kijken of er geen agent aan komt, maar in een context van
sociale controle waant de wildplasser zich geen moment veilig, want dan
kan hij door iedere willekeurige voorbijganger op de vingers worden getikt.
En die ene dorpsgek dan, die nu straffeloos tegen de gevel van het rijks
monument van de wethouder kan urineren, verpest die het dan niet voor
iedereen? Welnee! Die kan nog steeds juridisch aangepakt worden met
de gewone wetboeken, bijvoorbeeld wegens vernieling of schennispleging.
Ook voor de opsporing van de plegers van zware misdrijven wordt
sinds enkele jaren spectaculair veel vaker gebruikgemaakt van de collec
tieve intelligentie van zeventien miljoen Nederlanders. Het leven is zwaar
geworden, als tasjesrover. Je kunt geen stap meer zetten tegenwoordig, of
er is wel iemand die jouw misdrijf toevallig heeft vastgelegd op een pri
vé-bewakingscamera, of omdat je per ongeluk op de achtergrond van een
selfie in beeld kwam lopen. En als de politie jou niet meteen herkent op die
beelden, dan kun je erop wachten dat die beelden opduiken in de social
media. En als vervolgens GeenStijl er een blog aan wijdt, dan ben je flink
de pineut. In de meeste gevallen wordt je dan binnen een dag ontmaskerd,
doordat de zwerm samenwerkt en informatiebrokstukken weet te koppe
len. De een oppert een spoor, bijvoorbeeld: ‘Die gast ken ik, die komt wel
eens in Café Havenzicht.’ Nummer twee roept: ‘Kijk eens, hier heb ik een
linkje naar de Facebookpagina van Havenzicht, waar tientallen fotoalbums
van bezoekers op staan.’ En nummer drie ploetert zich door al die dron
kenmansfoto’s totdat hij de tasjesdief heeft gevonden.
Er is ook felle kritiek te horen op deze crowdsourcing van ‘amateur-re
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cherche-mankracht’. Het kan helemaal misgaan. Onschuldige mensen
zouden aan de schandpaal genageld kunnen worden met alle vervelende
gevolgen van dien. Daar zit wel wat in. De praktijk is echter dat wij geen
enkel voorbeeld kennen van onschuldigen die door de zwerm zijn veroor
deeld. Terwijl er wél een hele waslijst is van onschuldigen die door het
officiële justitiële apparaat zijn veroordeeld, en door een dwaling jarenlang
ten onrechte in de gevangenis hebben gezeten. Tunnelvisie is een beken
de bijwerking van hiërarchische organisaties. In de netwerksamenwerking
van een zwerm is geen enkele hiërarchie, waardoor dwalingen juist veel
sneller worden gecorrigeerd.
Failure is cool! Wie iets nieuws uitprobeert, kan altijd de plank misslaan.

De mogelijkheid tot falen is inherent aan vernieuwingsdrift. No guts, no
glory. Het jammerlijke is dat in de bureaucratie buitenproportioneel wordt
aangestuurd op het voorkomen van falen. Fouten worden doorgaans veel
zwaarder gestraft dan dat successen worden geroemd. Met als logisch ge
volg dat in zulke bureaucratieën al snel een organisatiecultuur ontstaat
waarbij iedereen zoveel mogelijk zijn best doet om alles bij het oude te
laten en niets probeert te verbeteren. Succes en falen zijn begrippen die
meer thuishoren in een wereld die Af is. Maar in een wereld die Nooit Af is,
moeten we voortdurend experimenteren om verbeteringen te vinden. Fa
len en succes zijn dan niet langer elkaars tegenovergestelde, maar liggen in
elkaars verlengde. Falen is dan het beginstadium van een vervolginnovatie.
In de easycratie is het motto: failure is cool! Mits je er iets van hebt ge
leerd. Zoals waarom het dan fout ging en hoe het achteraf beter uitgevoerd
had kunnen worden.
Zo heeft Erwin veel geleerd van zijn in Easycratie beschreven privépro
jectje ‘De Easycratische Jukebox’. Het idee was leuk, maar de uitvoering
was ronduit belabberd. Er kwamen vele honderden reacties binnen en ie
dereen wilde zijn muziek in de collectieve Dropbox plaatsen, maar Erwin
had even over het hoofd gezien dat zo’n grote Dropbox dan opeens bijzon
der klein was. Binnen een paar dagen was de Dropbox al tot de nok gevuld
en functioneerde daardoor niet meer. Zijn les was een heel ironische: niet
alles zelf willen bedenken en uitvoeren, maar de collectieve intelligentie
inschakelen als je te weinig van iets — in dit geval Dropbox — af weet.
Dat het idee an sich nog helemaal niet zo slecht was, bleek toen later
iemand anders hetzelfde idee uitvoerde, maar dan wél op een goede ma
nier: Spotify. Waarbij we overigens geenszins willen suggereren dat Spotify
door Easycratie is geïnspireerd. Spotify was namelijk al een tijdje met de
productontwikkeling bezig toen Easycratie uitkwam, maar had toen nog
een zeer geringe bekendheid. We kenden het nog niet.
Ook andere ideeën van easycratische organisatie die in het boek werden
geopperd — zoals carpooling 2.0, de easycratische datingsite en een Air
bnb-achtig systeem voor het benutten van leegstaande privéparkeerplaat
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sen — zijn later daadwerkelijk gelanceerd door derden, waarbij we geen
flauw idee hebben of zij gelijktijdig hetzelfde bedacht hadden, of dat ze het
idee rechtstreeks uit Easycratie hebben gehaald. Dat doet er ook helemaal
niet toe. Feit is dat easycratie niet langer een visie is, maar een werkelijk
heid is geworden, die zich in de praktijk nadrukkelijk heeft bewezen.
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Hoofdstuk 5

De vier grote megatrends voor de
komende jaren

De toekomst valt niet te voorspellen. Hoe sneller de veranderingen plaats
vinden, des te vaker zitten de beroepsvoorspellers zoals cpb en markton
derzoekbureaus er faliekant naast. Beroepsvoorspellers werken bijna altijd
standaard met een ceteris paribus-model. Dat wil zeggen dat ervan uit wordt
gegaan dat ‘de overige omstandigheden gelijk blijven’. Maar in een wereld
die Nooit Af is, blijven die overige omstandigheden nou juist níét gelijk.
Daardoor worden de ‘officiële’ voorspellingen steeds onbetrouwbaarder.
De toekomst valt niet te voorspellen, maar wat wél valt te voorzien zijn
de sleutelfactoren die een immens grote stempel kunnen gaan drukken op
het verloop van de eenentwintigste eeuw. Wij voorzien de volgende vier
grote megatrends: Big Data, 3d-printing, Overvloed en Singularity. Elk van
deze vier trends afzonderlijk, is in staat om onze wereld zoals we die nu
kennen volledig op zijn kop te zetten.
Politici, ministers en ceo’s, ze zouden niet meer gekozen of benoemd
mogen worden, zonder enige kennis over deze vier megatrends en de on
gekende kansen en bedreigingen die ze met zich meebrengen.

TREND 1: BIG DATA
Leest u dit boek op papier, of leest u het misschien op een slimme e-reader,
van Amazon bijvoorbeeld? Want in het laatste geval gebeuren er heel inte
ressante dingen terwijl u leest. Spannende dingen waar we zelden bij stil
staan, omdat ze op het eerste gezicht zo onbeduidend lijken. Uw e-reader
wist namelijk nog precies waar u de vorige keer gebleven was met lezen.
Dat is een handig foefje voor de lezer. Het bespaart u gedoe met boeken
leggers, die uit het boek kunnen vallen. Maar de e-reader weet niet alleen
wáár u gebleven was, hij weet ook wannéér die laatste keer was. En hij
weet hoe laat het nu is. Beide gegevens liggen opgeslagen. Op het eerste
gezicht lijken dat slechts twee nutteloze tijdstempeltjes, totdat iemand op
het idee komt om er iets nuttigs mee te doen. Bijvoorbeeld door een regel
tje software te programmeren die de beide tijdstippen van elkaar aftrekt.
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Dat tijdsinterval is namelijk een sterke aanwijzing voor hoe spannend u dit
boek vindt. Zaten daar maanden tussen, dan had u kennelijk veel leukere
dingen te doen dan in Nooit Af lezen. Maar bent u al in hoofdstuk 5 beland,
terwijl u minder dan een etmaal geleden op pagina 1 begon, dan is het dui
delijk dat dit boek u weet te boeien.
Klein goudmijntje Fascinerend wordt het als we alle tijdstempeltjes van

duizenden lezers van Nooit Af op één stapel gooien. Dan hebben we een
klein goudmijntje aan waardevolle gegevens, die alleen nog maar gedolven
hoeven te worden. Wanneer we van iedere lezer weten hoeveel leestijd hij
aan elke pagina besteedt, dan worden patroontjes zichtbaar waar we heel
nuttige dingen mee kunnen doen. We zouden bijvoorbeeld kunnen ont
dekken dat een bepaalde alinea veel lezers hoofdbrekens oplevert. Dat is
een stille hint dat we die alinea moeten herschrijven, omdat die kennelijk
te ingewikkeld is. Zo ontstaat waarde uit schijnbaar nutteloze informatie:

Free app
Enkele maanden na het verschijnen
van Easycratie hebben wij in eigen
beheer en op eigen kosten een app
gemaakt van dat boek. Voor zover
wij weten was dat het eerste Nederlandstalige managementboek met
een eigen app. De app was gratis te
downloaden in de iTunes Store. Voor
veel managers die zijn opgegroeid met
de spelregels van de oude economie,
was dat een volstrekt onbegrijpelijke
keuze. Hoe kun je nou iets van waarde
gratis weggeven, en gelijktijdig datzelfde boek voor 25 euro verkopen?
Wat overigens niet wil zeggen dat wij
het wél volstrekt begrepen. Easycratie gaat over de zoektocht naar de
spelregels van de nieuwe economie.
Om die spelregels te ontdekken zul
je moeten experimenteren. Je moet
bereid zijn om fouten en vergissingen
te maken. En zelfs blij zijn met fouten,
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want fouten maken, daar leer je van.
We wisten het niet, maar we volgden
onze intuïtie. De primaire intuïtieve
beweegreden achter de free app, was
dat het ons misschien toegang zou
kunnen verschaffen tot de collectieve intelligentie van alle lezers, om
zodoende betere boeken te kunnen
maken. Het plan was om bij die free
app steeds weer nieuwe updates uit
te brengen. Door die updates zou het
mogelijk moeten zijn om een voortdurende communicatiestroom tussen
schrijvers en lezers (en vice versa) te
realiseren. Het idee was leuk, maar in
de uitvoering zat een leerzame fout.
De software waarmee de app was
gebouwd, was op eenmalige licentiebasis. We hadden niet voorzien
dat iedere losse update opnieuw een
smak geld zou kosten.
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de herdruk wordt dan een beter product en daar is iedereen bij gebaat, of
je nou lezer, schrijver, uitgever of boekverkoper bent.
De e-reader weet ook precies op wélke pagina’s u digitale notities maakt.
Als we die paginanummers van alle lezers samenvoegen in één grafiek,
wordt in een oogopslag duidelijk wat de saaie hoofdstukken zijn en welke
hoofdstukken het meest tot de verbeelding spreken. Dit zouden wel eens
heel andere hoofdstukken kunnen zijn dan schrijvers en uitgevers denken.
Dat is een stille hint voor de onderwerpskeuze van nieuwe publicaties. Met
behulp van deze informatie zal het makkelijker worden om goed verko
pende boeken te produceren.
We weten niet of Amazon dat wel wil, zomaar die gegevens aan ons
laten zien. En of dat eigenlijk al gebeurt. Maar dat is een kwestie van tijd.
Wellicht gaat Amazon er veel geld voor vragen, want het komt immers
vaker voor dat mensen die iets van waarde bezitten, dit gaan ruilen voor
geld. Amazon is een commercieel bedrijf; geld verdienen is de primaire
doelstelling.
Een vanzelfsprekendheid is dat trouwens niet meer. Wie iets van waar
de in bezit heeft, kan er ook voor kiezen om dat gratis weg te geven, in de
verwachting er iets anders voor terug te krijgen. Dat is het uitgangspunt
van de freeconomy, een gedachtegang die door de meeste (commerciële!)
internetbedrijven wordt gehanteerd. (Zie kader: Free app.)
Geheim afvalprobleem (sinds 1450) Misschien nog wel het belangrijkste

voordeel van die enorme berg tijdstempeltjes in alle verzamelde e-readers
is dat we dankzij deze informatie eindelijk iets kunnen doen aan een af
valprobleem dat al 563 jaar zorgvuldig wordt verzwegen: de tragiek van
het half gelezen boek. Waarschijnlijk heeft u ze zelf ook in de boekenkast
staan; boeken waar u met veel belangstelling en frisse moed aan begon,
maar die halverwege niet om door te komen bleken, zo taai. Door het gang
bare verdienmodel in de uitgeverijbranche wordt het probleem van het
half gelezen boek aan het zicht onttrokken. Wie een boek koopt, betaalt
vooraf, dus als u halverwege stopt met lezen verdient de boekenbranche
er geen cent minder om. Maar als lezer zit je er maar mee: je hebt een heel
boek betaald, terwijl je maar een half boek nuttigt.
Wat het verdienmodel hiermee te maken heeft? Om dat duidelijk te
maken nemen we u mee naar een restaurant van Van der Valk. Jarenlang
was daar de traditie dat ongeacht welke maaltijd je bestelde, je er altijd
een schaaltje appelmoes bij kreeg, met een kers daarbovenop. In de rest
van het land werden daar grapjes over gemaakt. De kers op de appelmoes
werd een symbool van kleinburgerlijkheid. Maar in de restaurantbranche
is het usance om niet vóóraf maar áchteraf te betalen. Wanneer de ober de
rekening brengt, ziet hij wat er op de borden is achtergebleven. Van der
Valk denkt dan — en terecht: laat de rest van het land maar lachen, zolang
onze klanten de kersen blijven opeten, gaan wij gewoon door met kersen
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op de appelmoes serveren. Totdat de eetgewoontes veranderen. Zodra het
zichtbaar wordt dat mensen massaal de kers onaangeroerd laten liggen,
wijzigt Van der Valk het appelmoesrecept. En dat is nou net het verschil
met de boekenmarkt. Noch de uitgevers, noch de schrijvers, zien welke
pagina’s u onaangeroerd laat liggen. En zolang ze dat niet weten, kunnen
ze het recept niet veranderen. Totdat de e-reader dit inzichtelijk maakt.
Amazon heeft ontdekt dat circa de helft van de kopers van een gemiddeld
non-fictie boek nooit op de laatste pagina van het boek belandt. Dat is niet
alleen een verspilling van papier en inkt (bij de papieren editie), het is ook
een verspilling van de tijd die een schrijver bezig is met het schrijven van
de achterste helft van het boek. Doordat er te weinig feedback is, bevatten
veel boeken smakeloze kersen. Dankzij de e-reader wordt precies bekend
waar het afhaakmoment is, de passage waar de lezer stopt met lezen. Dit
geldt niet alleen voor de e-reader. Dankzij data die worden opgeslagen in
allerlei apparaatjes krijgen we toegang tot informatie die ons in staat stelt
om de kersen te verwijderen, om recepten aan te passen, om de wereld om
ons heen op alle terreinen aanzienlijk te verbeteren. Dankzij data kunnen
we producten aanpassen aan de klant en krijgen we meer zicht op hoe er
met een product/dienst wordt omgegaan. Data worden de nieuwe grond
stof voor de vooruitgang van de menselijke soort.
Verse olie in overvloed Zoals olie de belangrijkste grondstof was voor de

maatschappelijke en economische ontwikkeling van de twintigste eeuw,
zo zullen data waarschijnlijk de belangrijkste grondstof worden voor de
ontwikkeling van de eenentwintigste eeuw. Prettige bijkomstigheid daarbij
is dat data veel duurzamer zijn dan olie. Olie moet je met veel moeite uit
de grond halen, kun je vervolgens één keer omzetten in energie en dan
is het op. En op een gegeven moment is zelfs álle olie op. Dat moment
komt. Dat is de onvermijdelijke consequentie, aangezien we met z’n allen
meer olie gebruiken dan dat er nieuwe olie aangroeit. De grondstof data
daarentegen, kun je nadat je die nuttig heb gebruikt, rustig nog een keer
hergebruiken. En dan nog een keer en nog een keer. Data kunnen wel ver
ouderen en worden dan soms minder interessant, maar dat geeft niet want
er komen steeds weer nieuwe data bij. Het is het omgekeerde van hoe het
met olie gaat: dagelijks komen er meer nieuwe verse data in de wereld
dan dat we opmaken met zijn allen. En in tegenstelling tot olie geeft het
gebruik van data geen vervelende vervuilende afvalproducten. Sterker nog:
data zijn oorspronkelijk in veel gevallen juist afvalproducten, waarvan we
langzamerhand beginnen in te zien hoe we ze heel bruikbaar kunnen recy
clen. Door de digitalisering worden overal in ons leven vrijwel automatisch
grote hoeveelheden data verzameld. Nog maar kort geleden werden die
data meestal weggegooid om dure geheugenruimte te besparen. Maar nu
de kostprijs van geheugenruimte bijna nul is geworden, kost het ons meer
moeite en geld om ze te deleten dan om ze te bewaren. Dat bewaren van al
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die data kost natuurlijk wel brandstof. Er zijn voetbalvelden vol ronkende
servers nodig om al die data te bewaren. Maar het zal niet lang meer duren
voordat deze serverparken volledig draaien op renewable energie.
De vergelijking met de wereld van de fossiele brandstoffen dringt zich
op. Ooit lagen deze zeer waardevolle grondstoffen onzichtbaar verscholen
onder het oppervlak. De geologen werkten hard om te ontdekken waar ze
precies verstopt lagen, olie-exploitatiebedrijven ontdekten manieren om
ze naar boven te krijgen en de industriële bedrijfstak ontwikkelde handi
ge toepassingen voor de grondstof, zoals machines en vervoersmiddelen,
waardoor de olie alleen maar nog meer in waarde steeg.
Datalogen zijn de geologen van de eenentwintigste eeuw. Zij speuren
naar waardevolle datamijnen die nu nog onzichtbaar verstopt onder het
oppervlak liggen. Datatechneuten ontdekken manieren om deze ruwe data
te ontginnen en om te zetten in bruikbare waardevolle informatie. En in
het kielzog van deze ontwikkeling is een compleet nieuwe economie aan
het ontstaan van bedrijven die nieuwe toepassingen ontwikkelen voor de
nieuwe grondstof. Waardoor de waarde van deze grondstof alleen maar
nog meer in waarde zal stijgen.
Op waarde schatten Met behulp van de spelregels van de oude economie

blijkt het bijzonder moeilijk om data-georiënteerde bedrijven als Google
en Facebook op waarde te schatten. Er is weliswaar algemene consensus
dat Google en Facebook heel veel waard zijn, maar bij het kwantificeren
van die waarde beperken de financiële analisten zich hoofdzakelijk tot de
verdienmodellen die ze al kennen. Google en Facebook worden meestal
ingeschat als moderne mediabedrijven die in de toekomst hun inkomsten
zullen behalen uit moderne varianten van reclame, net zoals kranten en
tv-zenders advertentie-inkomsten hebben.
Wie met een easycratische blik naar de toekomst kijkt, zal dit juist eer
der een onwaarschijnlijk scenario vinden. Adverteren is immers een tra
ditioneel verdienmodel uit de hiërarchisch georganiseerde wereld. In de
informatie- en netwerksamenleving ligt het voor de hand dat het fenomeen
adverteren geleidelijk steeds meer aan belang verliest. Want waarom zou
je bij het maken van je aankoopbeslissingen nog afgaan op de subjectie
ve aanprijzing van die ene aanbieder, als je toegang hebt tot de veel be
trouwbaardere reviews van honderden gebruikers die het product dat jij
misschien wilt gaan kopen al hebben getest, en hun ervaringen graag met
jou willen delen?
Wij zien bedrijven zoals Google en Facebook niet als mediabedrijven,
maar als databedrijven. Zij verzamelen ongekend grote hoeveelheden
data, waarvan ze zelf ook nog niet precies weten wat ze ermee gaan doen,
maar ze zijn in het volste vertrouwen dat die ruwe data ontgonnen kunnen
worden en omgezet in zeer waardevolle kennis.

141

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 142

Het Alphabet breidt uit Vlak voordat dit boek ter perse gaat, maakt Goog

le bekend dat het zichzelf opsplitst en dat Google als dochterbedrijf on
derdeel wordt van een nieuw moederconcern, genaamd Alphabet. De
vertrouwde internetactiviteiten gaan verder onder de naam Google. De
andere activiteiten die Google in de afgelopen jaren heeft ontplooid — in
feite allemaal vervolginnovaties op basis van de grondstof data — zoals
zelfrijdende auto’s, pakketbezorging met drones, Google Glass, gluco
se-metende contactlenzen voor diabetici, smartwatches en andere sensor
houdende wearables, en nog veel meer, krijgen hun eigen plaats in het rap
uitbreidende alfabet van de voormalige zoekmachine. De zorgproducten
worden ondergebracht in zusterbedrijf Life Sciences, de biotech-experi
menten vallen onder zusterbedrijf Calico.
Wie nog twijfelde aan de stelling dat het tempo van de veranderingen
extreem aan het versnellen is, mag even googelen op de oprichtingsdatum
van Google. Dat was in 1998. Google werd opgericht met één helder ge
formuleerd doel: het bouwen van de beste zoekmachine ter wereld. Al dat
gezoek heeft veel bijvangst opgeleverd.
En dan op een dag wordt er op uw deur geklopt Stel, u bent manager van

een succesvol merk. U beweegt zich in een hoogst competitieve markt
met vele concurrerende merken, maar uw organisatie doet het gelukkig
bovengemiddeld goed. U bent een van de marktleiders in de branche en
uw bedrijf maakt misschien wel een miljard euro winst per jaar. Uw suc
cesvolle producten zijn echter ontwikkeld in een tijd waarin informatie
nog heel schaars was. Ervaring, giswerk en aannames waren belangrijke
pijlers bij de productontwikkeling want u weet eigenlijk nauwelijks iets
van de kopers van uw merk. En al helemaal niet van hoe ze uw producten
gebruiken. (Een klassieke hagelslagmarketeer weet precies hoe zijn merk
X concurreert met hagelslagmerk Y, maar weet niet of nauwelijks of de ha
gelslagconsument het broodbeleg op wit brood of op bruin brood strooit.
En of er misschien eerst een laag jam of pindakaas onder de hagelslag
wordt gesmeerd. En of het pak hagelslag meegaat op vakantie. Hij weet
ook nauwelijks hoe zijn boterham met hagelslag concurreert met een bo
terham met kaas. Die laatste kennis is wellicht vele malen waardevoller
dan de vergelijking met de directe concurrent. Want ten aanzien van direc
te concurrenten wordt de marketeer beschermd door zijn zorgvuldig opge
bouwde merkvoorkeur, maar als de kaas opeens veel lekkerder wordt — of
om een andere reden ineens populairder, kan de hagelslagomzet zomaar
opeens hard achteruitlopen.)
Goed, u was dus manager van een succesvol merk en het is geen ha
gelslag. Af en toe doet u een marktonderzoek met een voorgefabriceer
de multiple-choice vragenlijst onder N=300 consumenten. Hoe aselect is
de steekproef? Hoe valide en hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten? Dat
zijn vragen waarvan u weet dat ze heel belangrijk zijn, maar omdat het
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antwoord op deze vragen onduidelijk is, verdringt u ze gemakshalve. En
terecht, want zonder een gezonde dosis pragmatisme kun je niet goed ma
nagen. Heel pragmatisch is het ook om de acties van de directe concur
renten heel nauwgezet en het liefst realtime te monitoren. Zodat u daar
onmiddellijk op kunt reageren voordat de directe concurrent een half pro
centje marktaandeel van u afsnoept.
En dan op een dag wordt er op uw deur geklopt. Een vertegenwoordiger
van een data-ontginningsbedrijf stelt zich aan u voor: ‘Ik weet helemaal
niets van uw merk, noch van uw producten, maar ik weet wel ontzettend
veel van de gebruikers van uw producten. Wij hebben miljoenen, miljar
den gebruiksgegevens geanalyseerd en daar zeer interessante kennis uit
gehaald. Met behulp van deze kennis kunt u uw producten aanzienlijk
verbeteren. Uw product kan hierdoor 30 procent beter worden, terwijl de
productiekosten 20 procent zullen dalen.’
Waarschijnlijk gaat u deze onbekende boodschapper niet meteen gelo
ven. Dit kan niet waar zijn, toch? Maar dan begint het te knagen. Wat nou
als het wél waar is? Wat zou dat dan betekenen? Als het echt waar is, gaat
uw marktaandeel zonder twijfel flink stijgen. Als de productiekosten dalen
gaat uw marge met sprongen omhoog. Alleen al daardoor kan de winst
jaarlijks verdubbeld worden, schat u snel in. En nu de hamvraag: Hoe
waardevol is deze kennis voor u? Hoeveel zou u ervoor willen betalen?
Bovenstaande is een geromantiseerde schets van de mogelijke gevolgen
van de Big Data-revolutie, een technologische ontwikkeling die zich nu
nog grotendeels in een embryonaal stadium bevindt. Een ontwikkeling die
nauw samenhangt met een andere technologische trend: The internet of
things.
The internet of things Was internet in de beginfase vooral een communica

tiemiddel voor mensen om met andere mensen informatie uit te wisselen,
en zodoende kennis te delen, steeds vaker zien we dat ook apparaatjes het
internet gaan gebruiken als communicatiemiddel. Dan kan dat apparaat
op afstand uitgelezen of bediend worden. In zijn simpelste vorm is dat
bijvoorbeeld een webcam die tijdens het broedseizoen op een vogelnest
aan een boom wordt bevestigd. Zo kan een vogel in alle rust zijn eieren
uitbroeien en kunnen wij dat broedproces voortdurend blijven volgen,
zonder steeds in die boom te hoeven klimmen. Door de beelden naar een
website te sturen, kan de hele wereld meekijken. Zo’n webcam kost nog
maar een paar euro en een handige klusser hangt hem zo op. Ook zijn er
legio aanbieders van gratis websites. Binnen vijf minuten bent u online. De
techniek en de kosten vormen geen barrière meer, de bottleneck voor het
bedenken van slimme toepassingen zit in de verbeeldingskracht. Er liggen
nog oneindig veel onontdekte mogelijkheden te wachten van praktische
toepassingen die slim gebruikmaken van de koppeling tussen bekende ap
paraatjes en internet.
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Vooral in grote formele organisaties is vaak een blinde vlek voor het
vinden van snelle goedkope oplossingen. Een ziekenhuis neemt over het
algemeen liever een extra administratieve kracht in dienst die de hele dag
telefoontjes moet beantwoorden van patiënten die naar de actuele wacht
tijd in de polikliniek informeren, dan dat men een medewerker een halve
dag vrijaf geeft om een gratis easycratische oplossing te creëren, bijvoor
beeld een webcam gericht op het mededelingenbord in de wachtkamer
waar de actuele wachttijden toch al werden bijgehouden.
In miljoenen huizen hangen rookmelders, maar als die afgaat, nét als
je niet thuis bent, dan moet je maar hopen dat je buren het horen en zo
alert zijn om de brandweer te bellen. Als je überhaupt buren hebt, binnen
het geluidsbereik van je rookmelder. Zou het niet veel handiger zijn als de
rookdetector een sms’je stuurt naar de dichtstbijzijnde brandweerkazerne?
In de makers-scene vonden wij handige geeks die deze oplossing voor een
paar euro in elkaar konden knutselen. Tijdens een lezing voor honderden
brandweermannen liet Martijn het concept zien. De brandweermannen
waren verbijsterd: dat niemand dat ooit eerder had bedacht! Dat is het
voordeel van de buitenstaander. Niet gehinderd door kennis en gewoontes
is het meestal een buitenstaander die met nieuwe ideeën op de proppen
komt. Daarom bevalen we in Easycratie ook het boek The Strength of Weak
Ties aan. Breid je netwerk uit met zoveel mogelijk vage kennissen (weak
ties), want zij zijn je belangrijkste bron voor nieuwe ideeën. Als de nieuwe
ideeën eenmaal binnen zijn, kunnen de echte experts daarop voortbor
duren en de ideeën perfectioneren. Zoals bijvoorbeeld in de geneeskunde
waar het idee om internet aan apparaten te koppelen al volop is geland.
Wekelijks worden er nieuwe toepassingen bedacht van zorg op afstand,
zowel in diagnose als in behandeling. We kijken er al niet eens meer van
op als een chirurg via een computerverbinding een specialistische operatie
uitvoert bij een patiënt die zich 5000 kilometer verderop bevindt.
The internet of everything Terwijl menigeen zich nog afvraagt welke appa

raatjes dan precies via internet met mensen kunnen praten, en waarom dat
dan zo handig voor ons is, zijn de datalogen zich al aan het voorbereiden
op het stadium dat daarna komt. Dat is het stadium waarin de apparaat
jes die lastige tussenschakel ‘mens’ gaan overslaan en via internet recht
streeks met elkaar gaan praten. Dat wordt bedoeld met ‘the internet of
everything’. Technologisch wordt dat al haalbaar als rond het jaar 2020 de
eerste G5-netwerken zullen komen. Met G5-netwerken wordt internet 1000
keer zo snel als met G4.
De implicaties van met elkaar pratende apparaten wordt duidelijk zo
dra we ons realiseren wat het primaire bestaansrecht van organisaties en
bedrijven is. Organisaties zijn in principe opgericht om ‘problemen’ op
te lossen, om vraag-aanbodfricties in goede banen te leiden. Organiseren
is in theorie weinig anders dan het puzzelen met losse puzzelstukjes. In
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de praktijk bestaan die losse puzzelstukjes uit informatiebrokstukken uit
afzonderlijke bronnen: meetgegevens, turflijsten, verzamelstaten. Een or
ganisatie analyseert de output uit de ene bron, en bedenkt vervolgens een
plan hoe je die output kunt vertalen in input voor de volgende schakel.
Is die organisatie dan nog wel nodig, als die output zonder tussenkomst
kan worden doorgestuurd naar de vervolgschakel in het proces, inclusief
een voorgeprogrammeerde actielijst die bij elke specifieke output het juiste
plan weet?
In gesimplificeerde vorm: als een sensor in onze auto weet dat we nieu
we remblokjes nodig hebben en als die sensor dan zelf overlegt met de
computer van onze autodealer en volautomatisch een reparatie inboekt,
heeft die dealer dan nog wel een werknemer nodig die zich fulltime bezig
houdt met de planning van de werkplaats?
De Big Data-buitenstaanders Bij Big Data gaat het niet om de apparaten

zelf, maar om de data die erin zitten. Simpele gebruikersinformatie. Ver
zamel de informatie uit zoveel mogelijk apparaten, gooi die op één grote
stapel en ga daar net zo lang in wroeten tot je er patronen in ontdekt die
waardevolle kennis verschaffen.
Dat is wat datalogen doen. En ook hier zijn het meestal de buitenstaan
ders die verrassende dingen ontdekken. Ontdekkingen die tot spectacu
laire productverbeteringen kunnen leiden, of enorme kostenbesparingen,
of een verhoging van de servicegraad. En als u dit tandenknarsend leest
omdat u het wroeten in data onmiddellijk associeert met privacy-inbreuk,
dan willen we u uit die boze droom helpen. Een dataloog is totaal niet
geïnteresseerd in uw individuele gegevens — die heeft hij het liefst geano
nimiseerd — hij heeft alleen oog voor de cumulatieve gegevens.
Verwar dat vooral niet met een bureaucraat die in dienst van een ver
zekeringsmaatschappij onze eetgewoontes in kaart wil brengen en dat ge
koppeld aan onze naam in een database wil bewaren; dát vinden wij ook
eng. Maar een pure dataloog vinden wij niet eng. Die wil meestal alleen
maar de wereld beter, leuker en slimmer maken. Als wij in alle e-readers
kunnen kijken naar de leesgewoontes van dit boek, dan willen we niet we
ten wie is afgehaakt in dit hoofdstuk 5. We willen weten hoeveel lezers
afhaken in hoofdstuk 5. En als dat er te veel zijn, weten we dat we iets fout
doen en kunnen we daarvan leren.
Op de achterbank Leest u dit boek vanuit een luie stoel? Of misschien wel

vanaf de achterbank van een rijdende auto? Als die auto niet al te oud is,
dan zit hij stampvol elektronische apparaatjes die van alles en nog wat
meten. Door mensen die er verstand van hebben, hebben wij ons laten ver
tellen dat de elektronica in een gemiddelde auto verantwoordelijk is voor
een derde van de kostprijs van die auto. Een sensor meet bijvoorbeeld elke
minuut de oliedruk. Als de oliedruk te laag is, zendt de sensor een signaal
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naar het dashboard, dat ervoor zorgt dat er een lampje gaat branden, zodat
de chauffeur weet dat hij olie moet bijvullen. Zo’n sensor is oorspronke
lijk ontwikkeld voor die enkele keer dat hij een waarschuwingslampje mag
geven. De chauffeur weet dan dat hij zo snel mogelijk olie moet bijvullen.
Elke kilometer die hij nog doorrijdt, vergroot de kans op een vastloper.
Maar in de praktijk heeft hij niet altijd motorolie bij de hand. Of kan niet
meteen stoppen.
Maar al die overige meetresultaten waarbij de oliedruk níét onder een
kritieke grens kwam, kunnen ook verrassende verborgen informatie be
vatten. Misschien blijkt daar wel uit dat er een vast terugkerend patroon
is: iedere keer dat het rode lampje gaat branden is tweehonderd kilometer
eerder de oliedruk even licht gestegen. Deze schijnbaar nutteloze meetre
sultaten zijn dan een potentiële goudmijn voor de fabrikant van de sensor.
Hij kan de sensor spectaculair verbeteren: voortaan tweehonderd kilome
ter eerder waarschuwen dat er olie bijgevuld moet worden! De chauffeur
heeft dan nog alle tijd om een tankstation op te zoeken. Het aantal vastlo
pers daalt spectaculair.
De goudmijn wordt nóg groter als we verschillende databronnen met el
kaar gaan combineren. Bijvoorbeeld de data uit alle sensoren van de auto.
Dan blijkt dat de meetgegevens van de ene sensor een hoge voorspellende
waarde hebben voor de toekomstige meetgegevens van de sensor voor een
ander motoronderdeel. Een Amerikaans busbedrijf bespaart hierdoor jaar
lijks al meer dan duizend dollar per bus aan onderhoudskosten. Voorheen
was de planning van periodiek onderhoud nattevingerwerk, gebaseerd op
gemiddeldes en veiligheidsmarges. Op advies van de busfabrikant wordt
een bepaald motoronderdeel na elke honderdduizend kilometer vervan
gen, om te voorkomen dat een bus vol passagiers midden in de avondspits
met autopech komt stil te staan. Door gebruik te maken van de verborgen
kennis in de verzamelde meetgegevens, wordt het mogelijk om het mo
toronderdeel pas te vervangen als dat nodig is. Bij de helft van de bussen is
het vroeg genoeg als dat pas na honderdvijftigduizend kilometer gebeurt.
En dankzij Big Data weten wij voor welke helft dat geldt.
Van restafval naar grondstof Het fascinerende van de Big Data-revolutie is

dat al die apparaatjes die de data leveren, nooit zijn ontworpen met dit
doel. De schijnbaar nutteloze meetgegevens werden tot voor kort wegge
gooid, of niet eens opgeslagen. Ze waren een afvalproduct, te vergelijken
met de enveloppen waarin u uw poststukken ontving. Die gaan de prul
lenbak in. En wie was er geïnteresseerd in het weerbericht van drie jaar
geleden? Wie boeit het nog dat het vliegtuig van Schiphol naar jfk Air
port op 6 april 2008 een half uur vertraging had? Het bedrijf Flightcaster.
com verzamelde alle oude weerberichten en alle oude vluchtinformatie en
gooide dat op één grote databerg. Na lang wroeten in die berg ontdekte
men de patroontjes en daardoor kan Flightcaster nu voorspellen hoeveel
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vertraging uw vliegtuig van vanavond zal hebben. Piloten maken dank
baar gebruik van deze externe voorspellingen. Ze hebben ervaren dat de
voorspellingen nauwkeuriger zijn dan de interne informatie van hun eigen
luchtvaartmaatschappij.
Als u vandaag een vliegticket koopt, wilt u weten wat het ticket vandaag
kost, maar bent u ook geïnteresseerd in wat datzelfde ticket vorige week
kostte? Dat is nu toch nutteloze informatie? Het bedrijf Farecast had heel
veel interesse in die ‘nutteloze’ informatie. Farecast ontdekte hoe je op
basis van historische prijzen, gecombineerd met andere databronnen, de
ticketprijs van morgen kunt voorspellen. De prijs van uw vliegticket fluctu
eert met de dag. Gaat u vandaag dat vliegticket kopen of kunt u beter nog
een dagje wachten, omdat het ticket morgen goedkoper wordt? Dat weet je
niet. Maar Farecast weet het wel. En deelt die kennis graag met u. In circa
driekwart van de gevallen heeft Farecast het bij het rechte eind en bespaart
u gemiddeld 40 euro per ticket. Het bedrijf Decide.com haalt hetzelfde
kunstje uit met prijsvoorspellingen voor laptops, plasmatelevisies, kinder
buggy’s en elektrische grasmaaiers. Volgens eigen opgave van het bedrijf
bespaart u daarmee gemiddeld 75 euro per aankoop. Oude, ogenschijnlijk
waardeloze informatie blijkt heel veel geld waard te zijn. Maar niet alleen
geld. Datalogen kunnen ook patroontjes ontdekken, waardoor u zonder
inspanningen veiliger kunt leven.
Veiliger leven Een navigatiesysteem berekent moeiteloos de kortste weg van

a naar b. Dat kan hij doen doordat hij eerst is gevuld met een enorme berg
data. Elk stukje weg is in kaart gebracht, met de exacte lengte. Wanneer de
database ook wordt aangevuld met de maximale snelheid per stukje weg,
dan kan hij ook de snelste weg van a naar b berekenen. De gebruiker van
het navigatiesysteem kan zelf kiezen wat hij belangrijker vindt: tijd of geld.
De nieuwste generatie navigatiesystemen biedt ook een derde keus: de
veiligste weg. Het systeem wordt gevoed door de realtime gegevens van
100 miljoen auto’s. De data van de sensoren onder de motorkap worden
gekoppeld aan gps-locaties. Zo wordt bekend op welke weggedeeltes en op
welke momenten van de dag het meest geremd wordt. Veel remmen is een
sterke indicatie voor onveilige verkeerssituaties.
Een heel excentriek voorbeeld van het hergebruik van data ten behoeve
van veiliger leven, vinden we in een ziekenhuis in Ontario (Canada) waar
het behandelingsplan voor te vroeg geboren baby’s door een computer
wordt berekend, door de actuele gegevens van de jonge patiëntjes te verge
lijken met historische patiëntgegevens van de afgelopen tien jaar. Wat hier
excentriek aan is? De verantwoordelijke voor de afdeling neonatale zorg is
een buitenstaander. Zij heeft niet eens een artsendiploma, zij is dataloog.
De Big Data-revolutie Wanneer we ons realiseren dat een informaticus in

staat kan zijn om een beter behandelplan voor te schrijven dan een team
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ervaren kinderartsen, dan wordt ook duidelijk dat het woordje ‘revolutie’
geen overdrijving hoeft te zijn. De ontwikkelingen gaan snel, heel snel, in
een veel sneller tempo dan de technologische ontwikkelingen in de vorige
eeuw. De wijze waarop we de wereld hebben georganiseerd, lijkt hier nog
totaal niet op voorbereid. Wanneer we bijvoorbeeld de gps-locaties van
alle auto’s die in Nederland rondrijden in kaart brengen en we combineren
dat met de coördinaten van alle Albert Heijn-vestigingen, dan kunnen we
realtime zien hoe druk het is op de wegen rond de Albert Heijn-winkels.
Deze gegevens correleren sterk met de omzet in de winkels. Een wereld
vreemde nerd op een zolderkamertje, die nog nooit van zijn leven een
supermarkt vanbinnen heeft gezien, kan dan met grote nauwkeurigheid
voorspellen wat de omzet is, nog voordat Albert Heijn dat zelf weet.
Menig lezer zal tot nu toe zijn schouders ophalen: ‘Ja, nou en? Lekker
boeiend.’ Want de meeste mensen stellen niet of nauwelijks belang in de
wereld van corporate finance. Uiterst boeiend wordt het pas als u weet dat
meneer Albert Heijn een keer per drie maanden die omzetgegevens be
kendmaakt en dat dit met de grootste geheimzinnigheid gepaard gaat. Al
dagen daarvoor lopen talloze beleggers nerveus in het rond. Want zodra de
omzetcijfers worden onthuld kunnen de aandelenkoersen omhoogschie
ten of kelderen. Binnen enkele minuten worden beleggers miljoenen eu
ro’s armer of rijker, afhankelijk van de geopenbaarde cijfers. De belangen
zijn zo groot dat vandaag de dag een heel leger aan juristen, politici en
ambtenaren bezig is met wetgeving, regelgeving en controle dat die cijfers
niet voortijdig uitlekken. Aandelenhandel met voorkennis moet coûte que
coûte voorkomen worden. Maar wat gaat dit leger doen als een buiten
staander binnenkort over meer voorkennis beschikt dan de insiders? Je
kunt toch moeilijk een nerd gaan arresteren omdat hij vanaf zijn zolderka
mer digitaal auto’s aan het turven is en daar slimme conclusies uit trekt?
Keer op keer blijkt dat overheidsbeleid en wetgeving zijn gebaseerd op een
statisch wereldbeeld waarin de werkelijkheid Af is. De werkelijke wereld
is echter dynamisch. Het is Nooit Af. Naarmate de veranderingen snel
ler plaatsvinden, loopt de klassieke hiërarchische beleidsmethode steeds
vaker en steeds sneller achter de feiten aan. Nieuwe wetsvoorstellen zijn
alweer door de actualiteit ingehaald, terwijl er nog in de Tweede Kamer
over gedebatteerd wordt. En dan is Big Data nog maar één van de actuele
trends.

TREND 2: 3D-PRINTING
3d-printing is een technologie die het in zich heeft om uit te groeien tot de
meest revolutionaire uitvinding van de eenentwintigste eeuw. De impact
van 3d kan nog wel eens veel groter worden dan de uitvinding van de
stoommachine of de boekdrukkunst. Dat de meeste mensen denken dat
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het heus niet zo’n vaart zal lopen, is nauwelijks relevant. De toekomsti
ge impact van nieuwe technologie wordt meestal zwaar onderschat. Zélfs
door de industrie die de technologie ontwikkelt, zoals ibm die in de jaren
vijftig nog voorspelde dat er op de hele wereld behoefte zou zijn aan hoog
uit vijf computers.
Ook de toegevoegde waarde van internet werd niet meteen herkend.
In een nipo-onderzoek uit 1996 onder directieleden van grote bedrijven
zei meer dan de helft van de ondervraagden dat ze internet weliswaar een
interessante uitvinding vonden, maar dat ze niet verwachtten dat hun be
drijf of bedrijfstak ook maar iets met internet te maken zou krijgen. Niet
alleen bedrijven en managers zijn sceptisch, ook de eindgebruikers. Nog
geen tien jaar geleden kon je dagelijks wel iemand horen zeggen dat ‘het
e-book nooit wat kan worden, doordat mensen graag in bed lezen en het
geen doen is om elke avond die zware computer naar je bed te tillen’.
Tien jaar later was er al een e-reader van 134 gram. Ter vergelijking: de
paperback van de laatste Harry Potter woog 853 gram. Oftewel, u kunt nog
een heleboel argumenten overhebben om de voorkeur te geven aan het
papieren boek, maar het criterium ‘gewicht’ kan geen argument meer zijn.
Ons beperkte brein Op de een of andere manier schiet het voorstellings

vermogen van de mens meestal tekort om het ontwikkelingspad van een
nieuwe technologie te extrapoleren naar de toekomst. Toen de baas van
ibm voorspelde dat hij maximaal vijf computers zou kunnen produceren,
maakte hij drie klassieke inschattingsfouten.
1) De actuele primitieve status van de nieuwe technologie als
uitgangspunt nemen voor de toekomstprognoses.
De eerste computers waren extreem groot en extreem duur. Als dat zo was
gebleven, had ibm wellicht inderdaad slechts een handvol computers kun
nen verkopen. Maar in de werkelijkheid ontwikkelen veel technologische
innovaties zich met exponentiële snelheid. Het gemiddelde menselijke
brein kan hier niet zo goed mee overweg, is meer gewend om een lineair
groeipad te bevatten.
Een lineaire groei wil zeggen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een vaste <hoe
veelheid> groei is. Als een grote fabriek dit jaar duizend eenheden produ
ceert en dat worden er elk jaar honderd meer, dan wordt de productie de
komende vijf jaar achtereenvolgens 1100, 1200, 1300, 1400 en 1500.
Een exponentiële groei wil zeggen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een vast
<percentage> groei is. Als een klein fabriekje jaarlijks slechts honderd een
heden produceert, maar dat jaarlijks verdubbelt, dan wordt de productie
de komende vijf jaren achtereenvolgens 200, 400, 800, 1600 en 3200.
Tot zover kunnen we het nog wel een beetje bijbenen in ons hoofd, maar
als we nog eens vijf jaar verder rekenen, dan begint het flink te duizelen.
149

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 150

Test je Innovatie Quotiënt (1)
U woont in een huurhuis van 500 euro per maand. Uw inkomen is 43 000 per
jaar. U leest in de krant dat uw huur per 1 juli 2013 met 4,5 procent verhoogd
wordt. Uw buurman heeft dezelfde huur, maar hij verdient 43 001 euro per
jaar. Zijn huur gaat met 5 procent omhoog. Uw nieuwe huurbedrag wordt dus
€522,50 per maand. Uw buurman gaat 525 euro betalen.
Vraag a: Maak eens een intuïtieve schatting van uw huurbedrag over vijftig jaar.
Vraag b: Uw buurman betaalt het eerste jaar € 2,50 meer dan u. Hoe ver is dit
verschil opgelopen na vijftig jaar?
Vraag c: Met hoeveel euro gaat uw huur omhoog op 1 juli 2100?

De lineair groeiende fabriek heeft dan de productie (1600, 1700, 1800, ...)
opgevoerd tot 2000, maar de exponentieel groeiende fabriek zit dan al op
51 200. Weer vijf jaren van verdubbeling later is dat al meer dan een mil
joen geworden.
Volgens de Wet van Moore uit 1965 zal de capaciteit van een chip elke
achttien tot vierentwintig maanden verdubbelen. Ooit zal er waarschijnlijk
wel een moment komen dat die chip aan het einde van zijn groei is, maar
na bijna vijftig jaar blijkt de Wet van Moore nog niets aan kracht te hebben
ingeboet. Daardoor kun je nu een computertje bestellen voor 9 dollar, die
in de palm van je hand past, maar die toch vele malen krachtiger (1ghz
A13-processor, 512 ram en 4 gb intern geheugen) is dan de extreem grote,
extreem dure eerste computer van ibm uit 1951. De door crowdfunding
gefinancierde Amerikaanse start-up ‘Chip’ heeft ons beloofd dat hij eind
december 2015 door de brievenbus zal vallen.
2) De omgevingsfactoren van de nieuwe technologie en de gewoontes
van de mens als een onveranderlijke constante beschouwen.
Zo waren organisaties gewend om binnenkomende poststukken te archi
veren in ordners. Toen de e-mail werd uitgevonden beschouwde men deze
innovatie meestal als een technologie die alleen maar extra werk zou op
leveren. Immers, de poststukken die via de elektronische brievenbus zijn
binnengekomen moeten eerst uitgeprint worden, voordat ze in de ordners
kunnen. Het duurde nog vele jaren voordat men begreep dat de ordner
overbodig was geworden.
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Test je Innovatie Quotiënt (2)
U heeft een gaatje in uw kies. De tandarts gaat dat gaatje vullen. Daarvoor moet
hij eerst boren. De tandarts weet u te vertellen dat er recentelijk een nieuwe
uitvinding is gedaan. Er is een nieuw vullingsmateriaal uitgevonden dat zó goed
hecht dat er niet meer geboord hoeft te worden.
Vraag: Wat voor gevolgen zal dat hebben voor uw toekomstige vullingen?

3) Er geen rekening mee houden dat de nieuwe technologie aan de
wieg staat van vervolginnovaties of gebruiksmogelijkheden waar nog
niemand aan heeft gedacht.
Een computer was oorspronkelijk niet meer dan een rekenmachine. Dat
was wel handig, maar het aantal toepassingen was nog beperkt. Interessan
ter werd het pas toen de technologie evolueerde en de computer een tekst
verwerker werd. Nog leuker werd het toen internet ontstond, waardoor al
die computers met elkaar verbonden waren. Door deze twee vervolginno
vaties (digitalisering van tekst en beeld, plus internet) te combineren werd
het drukwerkproces veel efficiënter. De hele grafische industrie veranderde
radicaal. Oude grafische beroepen zoals de letterzetter verdwenen. Weer
tien jaar later ontdekten de eerste mensen dat het hele drukwerk achter

Test je Innovatie Quotiënt (3)
Google heeft een zelfsturende auto ontwikkeld. In de Amerikaanse staat Nevada
mag deze auto sinds de zomer van 2011 al gewoon op de openbare weg rijden.
Vraag: Stel dat deze auto over pakweg twintig jaar de standaard wordt, bedenk
dan wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor bedrijven en organisaties buiten
de auto-industrie zelf. Het leukste is om het antwoord op deze vraag te bedenken met een groep vrienden, bij wijze van gezelschapsspel. Dat is dan tevens
een mooie demonstratie van the wisdom of the crowd. Iedere deelnemer aan
het gezelschapsspel zal weer iets anders bedenken en door voort te borduren
op elkaars invallen, ontstaat waarschijnlijk een veel bredere en gevarieerdere
lijst met gevolgen, dan wanneer een manager of een onderzoeker in een ivoren
toren deze vraag in zijn eentje zal proberen te beantwoorden.
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Antwoorden Test je Innovatie Quotiënt
1a) Ieder jaar een huurverhoging van
€ 22,50 en dat vijftig jaar lang, dat is
al 1125 euro verhoging. Opgeteld bij
de oorspronkelijke 500 is dat 1625
euro. Maar het bedrag wordt ‘iets’
hoger, doordat u ook 4,5 procent over
die verhoging betaalt. Hoeveel is dat
‘iets’? Dat kan nooit heel veel meer
zijn, toch? Voor een normaal brein zijn
dit soort rekensommen niet intuïtief
te bevatten. Maar met een pocketcalculator is het goed te doen. Verbluft
kijken we naar de uitkomst van de
rekensom. Over vijftig jaar is uw
maandelijkse huurbedrag gegroeid
van 500 euro naar 4516 euro.
1b) De buurman betaalt € 2,50 extra
verhoging. In vijftig jaar groeit dit
verschil intuïtief uit tot 125 euro. Ietsje
meer dus. Hij betaalt echter over
vijftig jaar 5734 euro per maand. Het
verschil is dus opgelopen tot ruim
1200 euro, in plaats van 125 euro.
1c) Op 1 juli 2100 wordt uw huur
met 992 euro verhoogd. Uw nieuwe
maandbedrag wordt 23 019 euro.
Maar troost u. De huur van uw buurman gaat met 1660 euro omhoog.
Hij gaat bijna 35 000 euro per maand
betalen.
2) Het tandartsbezoek zal sneller
gaan. De tandarts zal de vulling
pijnloos kunnen aanbrengen. Dat zijn
de antwoorden die bijna iedereen
noemt. Doordat we zo gewend zijn
dat we voor een vulling naar de tandarts gaan, neemt ons brein deze vaste
gewoonte als een vanzelfsprekend-
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heid mee, bij de inschatting van de
nieuwe technologie. U verdient een
prominente plaats in het innovatieteam van uw organisatie als u behoort
tot een van de weinigen die spontaan
heeft bedacht dat er dan geen tandartsen meer nodig zijn voor het aanbrengen van een vulling. Het meest
waarschijnlijke scenario is dat er dan
te zijner tijd setjes met het nieuwe
vulsel bij Kruidvat in het schap liggen,
waarmee u zelf het gaatje in uw kies
kunt repareren.
3) De lijst met mogelijke gevolgen
is bijna onuitputtelijk. Een kleine
selectie: het rijbewijs zal wel worden
afgeschaft. Met als gevolg dat alle
rijscholen kunnen sluiten. Maar ook
het cbr. Als het rijbewijs verdwijnt,
verdwijnt ook de minimumleeftijd
om te rijden. Scholieren kunnen met
de auto naar school. Dan worden er
vast ook minder fietsen en scooters
verkocht.
Zo’n Google-auto maakt natuurlijk
geen verkeersovertredingen. Dus de
1 miljard euro die het cjib jaarlijks
binnenharkt, vervalt. Maar dat
betekent ook aanzienlijk minder
inkomsten voor het postbedrijf dat
al die enveloppen met de verkeersboetes bezorgt. Het kantoormeubelbedrijf dat het kantoor van het cjib
onlangs inrichtte voor gemiddeld
4500 euro per werkplek, is zijn beste
klant kwijt. Ook de leveranciers van
flitspalen en trajectcontrolekastjes
worden werkloos. Gemeentes die
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nu een kwart van hun inkomsten uit
parkeergelden halen, krijgen een
begrotingsprobleem. Want wie gaat
dan zijn auto nog voor 5 euro per uur
parkeren, als je ook op het dashboard
kunt intoetsen dat hij maar even
terug moet rijden naar buiten de stad,
om daar een paar uur te wachten?
Als die auto zo slim is dat hij geen
verkeersovertredingen maakt, maakt
hij ook geen aanrijdingen. Dat vinden
de autospuiterijen vast niet leuk.
Autoschadeverzekeringen verliezen
omzet. Ze kunnen alleen nog polissen
verkopen tegen autodiefstal. Reclamebedrijven die billboards langs de
snelweg plaatsen hebben hun langste
tijd gehad. Want de inzittenden van
de onbemande auto kijken nauwelijks
nog door het raam. Taxibedrijven
kunnen blijven bestaan, ze hebben
alleen geen chauffeurs meer in dienst.
Zij worden dus eigenlijk gewoon
autoverhuurbedrijven. De markt
voor autoverhuur zou wel eens flink
kunnen groeien. De psychologische
beleving van autorijden verandert
wanneer de autobezitter niet meer
zelf achter het stuur zit. Dit versterkt
alleen maar de bestaande trend van
The Age of Access. Autogebruik wordt
belangrijker dan autobezit. Misschien
hebben in de tweede helft van deze
eeuw alleen nog maar mensen met
smetvrees een eigen auto? Hierdoor

neemt het totaal aantal auto’s in
omloop af. Deze auto’s hoeven ook
nog eens minder afstand van elkaar
te houden, want de onbemande auto
hoeft geen rekening te houden met
een onoplettende chauffeur die een
langere remweg nodig heeft. Dus er
is per auto minder vierkante meter
asfalt nodig, en er zijn ook nog eens
minder auto’s. Het fileprobleem is
ten einde en de wegenbouwbedrijven
hoeven geen nieuwe snelwegen meer
aan te leggen. Alhoewel? Wie een bed
bouwt achter in zijn onbemande auto,
kan op zondagavond vanuit Frankrijk
vertrekken, om op maandagochtend
op tijd en fris uitgeslapen op kantoor
te zijn. Dus zal er wel veel meer heenen-weer worden gereden naar het
tweede huis in Frankrijk.
Overigens hebben ook wij ons bij bovenstaande analyse schuldig gemaakt
aan twee van de klassieke inschattingsfouten van technologie-impact.
In de eerste plaats hebben wij totaal
geen rekening gehouden met de
onvermoede nieuwe gebruiksmogelijkheden waar nog niemand aan
heeft gedacht. En in de tweede plaats
hebben wij de gewoonte van de mens
om auto te rijden als een onveranderlijke constante gezien. Maar wie zegt
dat er eind deze eeuw überhaupt nog
auto’s bestaan?
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wege kon blijven: ‘Stuur mijn krantenabonnement maar in digitale vorm
rechtstreeks naar mijn iPad.’
Waar de ibm-topman in de jaren vijftig ook niet aan gedacht heeft, is
dat het dankzij die computer mogelijk wordt om te thuiswerken. En dat er
daardoor weer minder files ontstaan. Zodra iedere kantoorwerker in loon
dienst gemiddeld een dag per week thuiswerkt, leidt dat in eerste instantie
tot meer lege bureaus in de kantoren. Totdat het bedrijf gaat verhuizen
en bedenkt dat het nieuwe kantoor een stuk kleiner kan zijn. Zodat er
nu heel veel kantoren leegstaan. Als op een dag thuiswerken de nieuwe
standaard wordt, in plaats van de uitzondering, dan zal dat ingrijpende
gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de woningmarkt.
Tot nu toe zoeken werknemers een baan binnen een cirkel rond hun huis,
maar de straal van die cirkel kan dan spectaculair groter worden. En als je
toch nooit naar kantoor hoeft, dan kun je net zo goed op Ibiza wonen, ook
al staat je kantoor in Hoofddorp.
En dat begon allemaal met die eerste computer. Het is duidelijk dat de
ibm-baas nooit aan deze vervolginnovaties heeft gedacht toen hij voor
spelde dat er maximaal vijf computers geproduceerd zouden worden.
Schrijnender is dat ook de hedendaagse beleidsmakers nog steeds niet of
nauwelijks aan vervolginnovaties lijken te denken wanneer zij het beleid
voor de toekomst uitstippelen. De meeste plannen die worden gemaakt
bevatten de stilzwijgende aanname dat we in een omgeving leven die Af is.
Het is echter Nooit Af.
Hoera, een plastic brilletje! Om de kansen van 3d-printing op waarde te

schatten, is het aan te bevelen om wat verder te kijken dan de actuele
technische stand van zaken, en daarbij niet in de valkuil van de drie klas
sieke inschattingsfouten te vallen. Velen hebben de afgelopen twee jaar al
ergens een demonstratie gezien van een 3d-printer in werking. Nadat het
primitief ogende printertje na veel gepruttel en een kwartier wachttijd een
stukje plastic uitspuugt dat we met een beetje goede wil een brillenmon
tuur zouden kunnen noemen, splitst de schare nieuwsgierige toeschouwers
zich doorgaans in twee kampen. Het ene deel roept oooh en aaaah. De an
dere, nuchtere helft zegt (of denkt): ‘Best aardig, maar wat is het nut? Voor
2 euro koop ik een leesbril in het warenhuis en die ziet er veel mooier uit.
En dan krijg ik er ook nog glazen bij.’
De kunst is natuurlijk om de techniek een beetje de tijd te geven om
zich te verbeteren. De geavanceerde 2d-printer die nu op kantoor staat
is immers ook niet meer te vergelijken met de eerste matrixprinter. En zo
primitief zijn de 3d-printers nou ook al niet meer. De eerste vliegtuigjes
die door een 3d-printer zijn gemaakt, zijn al de lucht in gegaan. Zonder
neer te storten.
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Verbeterde versie incalculeren De verbeterde versies incalculeren, gaat

de meeste mensen nog wel goed af. Veel moeilijker is het om de tweede
klassieke inschattingsfout te tackelen. Stel dat de 3d-printer alleen maar
met plastic overweg kan en niet met hout of steen, dan zijn we geneigd
om te denken: dan heb je er dus niets aan voor huizenbouw, want huizen
bouwen we nu eenmaal van hout of steen. Totdat een enkeling opstaat en
roept: ‘Hoezo dus? Waarom zouden huizen niet van plastic gebouwd kun
nen worden? Mijn kozijnen zijn immers ook al van kunststof.’
De derde stap is het moeilijkst: wat zijn de vervolginnovaties die door
3d-printing getriggerd worden? En met name op dit terrein verwachten
wij de grootste impact. Internet is cutting out the middle man, maar wie is er
allemaal middle man? Bij middle men denken we meestal aan makelaars,
tussenpersonen en ‘dozenschuivers’, in alle soorten en maten. Veel van
hen zijn al overbodig geworden en verdwenen, tenzij ze op tijd hun dienst
verlening hebben aangepast om écht iets van waarde te leveren. Door de
opkomst van 3d-printing kan in theorie de hele bedrijfstak Industriële
Productie een middle man worden. Mensen kunnen hun eigen fabriekje
worden, voor fysieke goederen in oplage 1.
De vergelijking met muziek, foto’s en film ligt voor de hand. Nadat
teksten, beelden en muziek gedigitaliseerd konden worden, was dat in
eerste instantie een innovatie voor de industrie zelf, die een grote efficien
cyverbetering opleverde. Maar na een tijdje ontstond een compleet nieuw
landschap, toen we ontdekten dat ieder mens zijn eigen muziek, foto’s en
teksten eindeloos kon dupliceren en via digitale netwerken in nul secon
den voor nul cent over de hele wereld kon laten circuleren. En zelfs de
opslag van de informatiedragers kost geen geld of ruimte meer. Een hele
bibliotheek met boeken en ordners, plus een kamer vol fotoalbums, plus
een muziekcollectie die groter is dan de vrachtwagen vol elpees en single
tjes waarmee de jarenzeventig-discjockey in het weekend op pad ging, het
past nu allemaal met gemak in de binnenzak. Of in de cloud, op internet.
De volgende stap is wanneer mensen beginnen te ontdekken dat de factor
fysieke afstand geen obstakel meer hoeft te zijn. Dat we in principe overal
kunnen werken, dat kantoren in theorie al overbodige gebouwen zijn ge
worden. Maar ook een fenomeen als WikiLeaks had nooit kunnen bestaan
toen documenten nog niet gedigitaliseerd waren.
Nu kunnen we ons beginnen op te maken voor de uitbreiding van deze
ontwikkeling naar driedimensionale producten. Als je een voorwerp kunt
scannen, digitaliseren, mailen, en drie seconden later aan de andere kant
van de wereld kunt uitprinten, heeft dat ingrijpende economische en maat
schappelijke implicaties.
Tien huizen per dag Een bedrijf in Shanghai maakt met een 3d-printer tien

huizen per dag, van gerecycled betonafval. Over exponentiële groei ge
sproken! Dat is nog eens andere koek dan ‘Hoera, een plastic brilletje!’
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En wat zegt u? Van betonafval? Kan dat dan ook al? Ja, allang. Medio
2014 waren we al in staat om te 3d-printen in tweehonderd verschillende
materialen; van titanium tot rubber, plastic, glas, keramiek, leer en choco
lade. Zoals de laserprinter uiteindelijk leidde tot het verschijnsel desktop
publishing, zo zal de 3d-printer de aanzwengelaar zijn van een nieuw fe
nomeen: desktop manufacturing.
Internet is cutting out the middle man Zowel fabrieken, transportbedrijven

als winkels staan op de nominatie om de nieuwe middle men te worden.
Deze eens zo belangrijke en noodzakelijke schakels van de industriële re
volutie, dreigen voor een groot deel overbodig te worden door de 3d-prin
ter.
Zo’n vaart zal het toch niet lopen? Nee, niet door dat apparaatje zelf,
maar wel door de logische vervolginnovaties die door de 3d-printer getrig
gerd worden. Denk eens aan de tekstverwerker die in de jaren negentig
massaal de typemachine verdreef uit de kantoren. WordPerfect 5.1 werd
gelanceerd in 1989. In eerste instantie maakte die innovatie alleen het ad
ministratieve werk een stuk efficiënter. Maar een paar vervolginnovaties
later regende het opeens ontslagen bij de posterijen. Op een enkele visio
nair na, had in 1989 niemand voorzien dat WordPerfect uiteindelijk de
postbode zou gaan uitroeien.
Welke huidige beroepsgroep wordt door de ontwikkeling van de
3d-printer straks de postbode van 2030?
Bijna alle materiële goederen die wij bezitten zijn voortgebracht door
massaproductie, dé onbetwistbare succesformule van de twintigste eeuw.
Kenmerkend voor deze productiemethode is dat hij plaatsvindt in zeer
grote bedrijven (want massa) waarbij de hiërarchische top-down aanstu
ring het meest efficiënt is voor het zoveel mogelijk gestandaardiseerde pro
ductieproces. Naast alle onmiskenbare voordelen heeft deze methode ook
een aantal nadelen:
De opstartkosten voor een nieuw product zijn zeer hoog.
De variëteit aan producten is relatief gering. De output is in principe
grijze middelmaat, want het systeem van massaproductie werkt alleen
maar efficiënt voor producten waar een massale vraag naar is.
Door de hiërarchische top-down aansturing wordt gebruikgemaakt van
slechts een zeer beperkt deel van de collectieve intelligentie. Dit is een
zware rem op innovatie. Briljante ideeën die ontstaan in de lagere hiërar
chische lagen van het productieproces, komen in de meeste gevallen niet
aan bij de top van de hiërarchie. En als die ideeën wél doorstromen naar
boven, zijn ze dikwijls onderweg zwaar vervormd door de tussenliggende
managementfilters.
Het eeuwige prisoner’s dilemma in iedere oligopolie In een systeem van

massaproductie ligt de macht doorgaans zeer sterk geconcentreerd bij de
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hiërarchische top van een handvol bedrijven. Hun belangen staan maar al
te vaak haaks op de belangen van anderen. Het vereist niet al te veel voor
stellingsvermogen om in te zien dat de top van een massaproductiebedrijf
helemaal niet gebaat is bij innovatie. Al was het alleen maar omdat de
hoge opstartkosten terugverdiend moeten worden. Als de nieuwe innova
tie zich alweer aandient voordat de opstartkosten van de vorige innovatie
zijn terugverdiend, is het volkomen begrijpelijk dat de nieuwe innovatie
— indien mogelijk — bewust wordt vertraagd. Maar ook als de opstartkos
ten wél zijn terugverdiend, is het zeer verleidelijk om de innovatie tegen
te houden. Het actuele productieproces is dan immers een lucratieve mo
ney-machine geworden. Het klassieke fictieve (?) voorbeeld is dat van de
directeur van een gloeilampenfabriek die van de ingenieurs krijgt te horen
dat men een gloeilamp kan maken die vijftig jaar kan blijven branden.
Voor de directeur is dat echter meer een nachtmerrie dan een briljante
innovatie. Hij ziet de omzet van zijn fabriek al dramatisch kelderen. Het
enige motief voor hem om deze gloeilamp in productie te nemen is om zijn
directe concurrenten voor te zijn. In een economie waarin massaproductie
de boventoon voert, is het aantal directe concurrenten meestal zeer klein.
De meeste bedrijfstakken zijn oligopolies van slechts enkele aanbieders
en elke afzonderlijke aanbieder binnen dat oligopolie verkeert eigenlijk in
een voortdurende staat van prisoner’s dilemma: Moet ik de status quo hand
haven, want dat is het meest winstgevend? Of moet ik zelf de eerste zijn
die een innovatie op de markt brengt, want dan kan ik mijn positie binnen
de bedrijfstak verbeteren? Sommige oligopolisten proberen dit prisoner’s
dilemma op te lossen door in het geheim afspraken te maken met de paar
concurrenten. Zo kreeg Philips eind 2012 van de Europese Commissie een
boete van ruim 500 miljoen euro wegens illegale marktmanipulatie rond de
eeuwwisseling. De plasma-tv en de lcd-tv zaten eraan te komen en dat was
fijn voor de tv-kijker, maar minder fijn voor de zeer winstgevende produc
tie van de oude beeldbuistelevisie. Door markten te verdelen, de productie
bewust te beperken en innovatie te vertragen, konden Philips, Samsung,
Panasonic en nog vier bedrijven, nog jarenlang heel veel geld verdienen
met beeldbuistelevisies, ten koste van de consumenten.
Stilzwijgende kartelvorming Met regelmaat komen dergelijke kartelvormin

gen aan het licht en het aantal zaken dat ontdekt wordt is waarschijnlijk
het topje van de ijsberg. In de praktijk zullen echter de meeste ‘kartel
vormingen’ stilzwijgend en automatisch ontstaan, zo vermoeden wij. Dat
vermoeden baseren wij op de ‘inzoom-techniek’. Stel je voor: een klein
dorp met twee cafés. In beide cafés kost een pilsje 2 euro en beide cafés
hebben evenveel klanten. Beide kroegbazen weten dat als ze de prijs van
hun pilsje gaan verlagen naar € 1,50, dat dan een deel van de klanten uit
het andere café komt overlopen. Maar ze weten ook dat hun concurrent
dan niet stil zal blijven zitten. Die zal waarschijnlijk ook zijn prijs ver
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lagen naar € 1,50. En het einde van het liedje is dan dat beide cafés weer
evenveel klanten hebben, maar dat voor beiden de omzet met 25 procent
is gedaald. Voilà: het prisoner’s dilemma van de micro-oligopolist. Zijn
meest lucratieve strategie is om de prijs hoog te houden, passief te blijven,
niets te veranderen en de concurrent nauwlettend in de gaten houden, om
pas in actie te komen als zijn concurrent de status quo doorbreekt. Zolang
de concurrent diezelfde strategie toepast, verandert er dus niks. Zij hoeven
hiervoor niet te overleggen, ze hoeven geen kartelafspraken te maken. En
als ze niks hebben afgesproken, hebben ze ook niks illegaals gedaan.
De 3d-printer als oligopolie-killer Voor een gewone sterveling was het één

generatie geleden nog een onmogelijkheid om een boek of een plaat fy
siek te produceren. Daar had je grote dure machines voor nodig, met hoge
opstartkosten. Inschakeling van middle men was een noodzaak, tenzij je
zelf een hele grote zak geld meenam. Tegenwoordig kan elke tiener een
boek of een plaat maken. Niet alleen de creatieve prestatie, maar ook het
fysieke product! De productiekosten daarvan zijn lager geworden dan één
week zakgeld. De gevolgen zijn nogal ingrijpend geweest. Het aanbod op
de markt is extreem uitgebreid, de verkoopprijzen zijn drastisch gedaald,
de bedrijfstakken van de middle men liggen op hun gat of verkeren in ern
stige crisis, de oude businessmodellen gebaseerd op kennisafscherming
(auteursrecht) zijn nauwelijks nog te handhaven, de oude verkoopkanalen
(Free Record Shop, Selexyz) zijn gedecimeerd en het kernprobleem van de
aspirant schrijver of muziekmaker is compleet gekanteld. De kernvraag
is niet meer ‘Hoe vind ik een platenmaatschappij of uitgever?’ maar ‘Hoe
vind ik een publiek?’
Tot zover een voor iedereen herkenbaar beeld, met dien verstande dat de
alinea hierboven slechts over twee producten ging: boeken en platen. Die
twee producten vormen tezamen aanzienlijk minder dan 1 procent van de
totale economische industriële productie. Nu is de volgende 99 procent aan
de beurt! Met de 3d-printer als het vliegwiel van een economische revolutie
in aantocht. Dan hebben we het niet over plastic brilletjes, maar over bij
voorbeeld huizen, auto’s, vliegtuigen, speelgoed, wapens, protheses, snoep;
allemaal producten die nú al op kleine schaal uit een 3d-printer komen
rollen.
Niet alle 99 procent van de industriële productie zal op korte termijn
door een 3d-doehetzelvende samenleving worden vervangen, maar laat
het in eerste instantie 10 procent zijn, dan nog zijn de gevolgen ruim tien
keer zo groot als het economisch slagveld in de muziek- en grafische in
dustrie. Op termijn krijgt iedere bedrijfstak hiermee te kampen.
De logica van deze te verwachten ontwikkeling is dat ook bij boeken en
platen alles begon bij de digitalisering. Hierdoor kon de creatieve output
kosteloos vermenigvuldigd en verspreid worden. De volgende stap was de
algemene beschikbaarheid van laagdrempelige apparaten die de digitale
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output kunnen omzetten in een bruikbaar eindproduct. Computers en
2d-printers maakten dit mogelijk voor muziek, tekst en beeld. De 3d-prin
ter maakt dit ook mogelijk voor fysieke driedimensionale eindproducten.
(En terwijl de gemiddelde Nederlander de voordelen van 3d-printing
nog moet ontdekken, is de technologie alweer een stap verder en experi
menteert al volop met 4d-printing. Een 4d-geprint object kan later in de
tijd nog van vorm veranderen. Bijvoorbeeld een platte stent die gemak
kelijk in een bloedvat kan worden ingebracht, om zich pas tot zijn uitein
delijke vorm te ontvouwen zodra hij bij de kransslagader is aangekomen.
Dotteren wordt steeds eenvoudiger.)
Die 3d-printer is slechts één schakel Voor een succesvolle (industriële) pro

ductie is nog veel meer nodig dan alleen een machine. Grofweg vier be
langrijke schakels spelen een rol in het proces:
Het creatieve idee voor een gewenst eindproduct.
De vormgeving ervan. Functionaliteit is niet genoeg, het moet er ook
mooi uitzien om succesvol te zijn.
Nadat het briljante idee in een mooi vormgegeven jasje is gehuld, moet
het ook nog in elkaar geknutseld worden. De technische uitvoering is een
specialiteit op zich.
Verkoop- en marketingtalent. Een product één keer maken kost net
zoveel voorbereidingstijd als het product honderd keer maken. Door
meerdere eindgebruikers te vinden, wordt het de moeite waard om die
voorbereidingstijd te investeren. Er is nog een gigantisch brede tussenweg
tussen productie voor eigen gebruik of massaproductie. Maar dan is er wel
commercieel talent nodig om een markt te vinden.
Dé grote bottleneck voor een revolutionaire opmars door de gevolgen van
de 3d-printer zit hem naar ons idee met name in de organisatie van deze
vier schakels. Voor succes heb je zowel creatief talent, esthetisch talent,
technisch talent en commercieel talent nodig. Er is bijna geen mens te
vinden die in hoge mate over al deze vier talenten beschikt. En de oude
volkswijsheid zegt: je bent zo sterk als je zwakste schakel.
De oude verdeelstations De belangrijkste toegevoegde waarde van de oli

gopolisten in het tijdperk van massaproductie, was wellicht dat zij ontzet
tend goed waren in het bijeenbrengen van de sterkste schakels. De grote
organisaties van de twintigste eeuw fungeerden min of meer als verdeel
stations waar de beste uitvinders, de beste vormgevers, de beste technici
en de beste verkopers bijeenkwamen. Die deelspecialisten werden daar
voor beloond met hoge salarissen, ter compensatie voor de frustratie dat
hun talent slechts voor een deel werd benut. Want de meest innovatieve
ideeën mogen meestal niet uitgevoerd worden omdat die vaak haaks staan
op het belang van de organisatie. Veel keuze hadden deze getalenteerde
159

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 160

deelspecialisten niet. Want op zichzelf aangewezen — zonder die grote or
ganisatie — waren ze zo sterk als hun persoonlijke zwakste schakel. Totdat
de opkomst van de netwerk- en informatiesamenleving gestalte kreeg en
zij daardoor de mogelijkheid kregen om hun krachten te bundelen met
andere deelspecialisten, waarmee zij informele zwermen vormden en/of
een massapubliek wisten te mobiliseren. Al binnen enkele jaren bleken
zulke informele netwerken vaak slagvaardiger en krachtiger te zijn dan
grote machtige rijke organisaties. Met name als de output van zo’n zwerm
digitaal was, zoals Wikipedia of Linux, die de oude dominante industrieën
op hun knieën kregen. In de fysieke driedimensionale wereld zien we nu
ook al de eerste contouren van deze informele netwerkverbanden.
De nieuwe verdeelstations Wie kijkt er nog in een papieren encyclopedie?

In een paar jaar tijd is Wikipedia uitgegroeid tot het toonaangevende Wal
halla voor het uitwisselen van kennis, informatie en feitjes. Uitgebreider,
actueler en betrouwbaarder dan de oude encyclopedieën. En in het kielzog
van Wikipedia zien we talloze digitale netwerkplatforms voor gespecia
liseerde kennis en feitjes. De subjectieve filmrecensie in uw kwaliteits
dagblad of in uw omroepgids is futiel geworden. Op imdb.com vindt u
honderd keer zoveel informatie over die ene film, inclusief tientallen hoog
waardige subjectieve recensies, die tezamen wél een objectieve impressie
schetsen. In een kookboek vindt u het recept voor de enige echte tiramisu,
maar op Smulweb.nl leert u uw oude kookboek met een korreltje zout te
nemen, want daar vindt u 156 verschillende recepten die allemaal ‘de enige
echte’ tiramisu beloven. Bent u liefhebber van sportstatistieken en wilt u
weten wie in 1983 ook alweer de Europacup voetbal heeft gewonnen, of de
Tour de France, dan heeft u vast al op internet de gespecialiseerde websites
gevonden die nog meer gedetailleerde informatie bieden dan in 1983 ooit
in de sportkranten heeft gestaan. En als u ze nog niet heeft gevonden dan
hebben we als tip: kijk niet op de websites van de hiërarchische organisa
ties zoals uitgevers of sportbonden. Het zijn bijna altijd de websites van
samenwerkende amateurs die de beste en meest uitgebreide statistieken
bieden.
En zo zijn er de afgelopen jaren ook honderden nieuwe digitale plat
forms ontstaan die nog een stap verder gaan dan het uitwisselen van droge
feitjes, maar waar de fundamenten zijn gelegd voor de nieuwe verdeel
stations, waar ideeënmakers, vormgevers, techneuten en verkooptalenten
elkaar kunnen vinden om samen te werken en zwermen te creëren die de
nieuwe industriële revolutie gestalte geven. (Lees in hoofdstuk 2 nog even
wat Anderson hierover te zeggen heeft.)
Om een idee te geven, een kleine greep uit deze platforms.
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Thingiverse.com
Waar de makers de digitale bestanden van hun ontwerpen uploaden. Al
die kleine kunststof dingetjes die u voor een paar euro bij Blokker, Hema
of Gamma koopt, kunt u nu al gratis downloaden en zelf uitprinten. Met
als belangrijkste verschil dat deze dingetjes veel origineler zijn dan de een
heidsworst in het winkelschap. Tot zover de saaiste afdeling van Thingi
verse. De makers zijn veel meer geïnteresseerd in de afdelingen waar ze
elkaars ontwerpen verbeteren, samenvoegen of customizen. Want open
source is de standaard op de nieuwe verdeelstations.
Instructables.com
Die kunststof dingetjes van Thingiverse kunnen ook onderdelen zijn. En
van kleine losse onderdelen kun je grote dingen maken. Maar dan moet
je wel weten hoe dat moet. Instructables is de site waar de instructies en
handleidingen worden gedeeld. Iedereen die een doe-het-zelfoplossing
heeft bedacht kan zijn kennis delen en steeds meer mensen doen dat ook.
Bent u een klein beetje handig en wilt u dingen die een ander in de winkel
koopt zelf maken, maar u weet niet hoe? Instructables weet het antwoord.
Etsy.com
Stel, u heeft besloten om zelf de luidsprekerboxen voor uw muziekinstalla
tie te maken. Op Instructables vond u een goede handleiding en op Thin
giverse vond u de losse onderdelen om uit te printen. Vervolgens loopt
u aan tegen het fenomeen leercurve. De eerste keer was u misschien wel
zestig uur bezig en het eindresultaat was nog verre van perfect. Maar u
kent het geheim van de leercurve. Als u nog een paar setjes luidsprekers
maakt zal het resultaat steeds beter worden, in steeds minder tijd. Maar
waar laat je al die boxen? Verkopen! De afgelopen jaren hebben miljoenen
Nederlanders geleerd hoe makkelijk je overtollige spullen kunt verkopen
op Marktplaats.nl.
Maar dat is wel een beetje de digitale versie van de vrijmarkt op Ko
ningsdag waar tweedehands spullen van eigenaar verwisselen. De lief
hebbers van mooie handgemaakte spullen hebben in Etsy een nieuwe
Bijenkorf gevonden.
YouTube.com
Toen Google eind 2006 voor 1,3 miljard euro YouTube kocht, begreep nie
mand in de oude economie dat. YouTube was toch niet meer dan een au
diovisuele jukebox waar je clipjes van liedjes kon bekijken? Hoe kun je
daar nou geld mee verdienen? Inmiddels is YouTube sluipenderwijs uitge
groeid tot een soort encyclopedie in bewegend beeld. Veel mensen hebben
het nog steeds niet ontdekt, maar zo’n beetje elke praktische vraag waar je
in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen, wordt op YouTube beantwoord.
Hoe plak ik een fietsband? Hoe strijk ik overhemden? Hoe maak ik sushi?
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Permanent Beta: een fysiek verdeelstation
Leuk hoor, die digitale platforms van
de makersbeweging, maar komen
de beste vormen van samenwerking
niet tot stand als mensen elkaar
live ontmoeten? Voor veel mensen
geldt dat ze behoefte hebben aan
face-to-face contacten. En daarom is
Permanent Beta opgezet; een fysieke
ontmoetingsplaats waar talenten
uit diverse disciplines met elkaar in
contact komen om kennis en ideeën
uit te wisselen, om te experimenteren
met laagdrempelige nieuwe technologieën en om co-werkers te vinden
die elkaars zwakste schakels kunnen
verhelpen. ‘Bridging brains, tech en
culture’ is het motto.
En het uitgangspunt is open source
en gesloten beurs. Er gaan geen geldstromen om in Permanent Beta, want
geldstromen halen de vaart uit inno-

vatie. Op een Permanent Beta-dag
treden veertig à vijftig sprekers op,
deelexperts op allerlei terreinen,
die hun kennis graag delen met een
groter publiek in de verwachting er
whuffie voor terug te krijgen.
Permanent Beta heeft inmiddels
meerdere locaties, waaronder De
Nieuwe Stad, een ontwikkelingsgebied in Amersfoort, de Beurs van
Berlage te Amsterdam en Het Lyceum
in Rotterdam. Martijn is een van de
medeoprichters van Permanent Beta.
Overigens is ‘Permanent Beta’ in
feite de Engelse vertaling van ‘Nooit
Af’. Dus nadat Easycratie het eerste
managementboek was met een eigen
app, is Nooit Af het eerste managementboek met een ‘eigen’ gebouw.
(Zeiden wij met een knipoog.)

Hoe verleg ik de waterleiding in mijn keuken? Hoe tel ik tot tien in het Chi
nees? Hoe breng ik mijn make-up aan? Hoe repareer ik het schermpje van
mijn telefoon als dat gebroken is? YouTube weet het! En de antwoorden
worden gegeven door gewone mensen die toevallig uitblinken in dat ene
onderdeeltje van het leven en die kennis graag delen met anderen. Gewoon
omdat ze dat leuk vinden. Onafhankelijk, zonder commercieel belang, dus
betrouwbaarder dan de medewerker in de telefoonwinkel die zegt dat u dat
schermpje echt niet zelf kan repareren en dat reparatie 75 euro kost. Na
goed zoeken vindt u ook wel een schimmig bedrijfje dat het voor 30 euro
doet. Maar op YouTube leert u dat het benodigde onderdeel slechts één
dollar kost en via eBay makkelijk is te bestellen in Hongkong.
In de traditionele economie gaan nagenoeg alle instructies via woor
den, al dan niet verduidelijkt met een paar schetsjes. Van het onderwijs op
school tot en met de gebruiksaanwijzing op een pak appeltaartmix. Voor
de meeste mensen zijn deze instructies niet te begrijpen zonder enige ba
siskennis of praktische ervaring. Het display van uw telefoon vervangen
uitsluitend op grond van een schriftelijke handleiding, dat gaat u waar
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schijnlijk niet lukken. Maar met een stap-voor-stap instructiefilmpje op
YouTube lukt het wel. Voor de opkomst van de makersbeweging is bewe
gend beeld een onderschatte sleutelfactor om toegang te krijgen tot een
veel groter publiek. Dankzij easycratische tools zoals de mobiele telefoon
met ingebouwde videocamera en internetplatforms zoals YouTube kan ie
dere amateur zonder kosten zijn eigen instructiefilmpjes maken en ver
spreiden.
De potentiële impact hiervan op de traditionele economie dringt pas door
als we ons realiseren hoeveel producten en diensten er wel niet zijn ont
wikkeld voor consumenten die handleidingen niet kunnen begrijpen om
zelf het probleem op te lossen.

TREND 3: ovERVLOED
De poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt, de euro stort in, de staats
schulden rijzen de pan uit, het regenwoud wordt gekapt, de werkloosheid
explodeert, bedrijven gaan failliet, huizen zijn onverkoopbaar, de fossiele
brandstoffen raken uitgeput, medische zorg wordt onbetaalbaar, er dreigt
voedseltekort voor de groeiende wereldbevolking, en gebrek aan drinkwa
ter. Het zijn gouden tijden voor mensen met weltschmerz. Je hoeft maar
een willekeurige krant open te slaan, of je televisie op een actualiteitenru
briek af te stemmen en je wordt meteen op je wenken bediend. Iedere dag
opnieuw krijg je verse input om je zorgen te maken over de toekomst.
Maar is dat wel zo? Zijn onze middelen uitgeput? Of zijn onze oude
methodes om oplossingen te produceren aan het eind van hun levenscy
clus? Hoe zorg je dat er voldoende voedsel is in de dichtbevolkte stad?
Voor landbouw heb je niet per se grote akkers nodig, je kunt ook de hoogte
in om je groenten te telen: verticale landbouw. Hoezo tekort aan artsen?
Waarom zou een robot niet die knieoperatie kunnen uitvoeren? Misschien
wel veel betrouwbaarder dan een arts, want een robot heeft nooit de nacht
ervoor slecht geslapen of te veel gedronken. Vervelend die droge woes
tijnvlakten in Afrika waar nauwelijks een blaadje groeit. Het is te heet en
te droog. Totdat je met slimme technologieën zeewater omzet in zoet wa
ter. Dan is de zon opeens getransformeerd van minpunt in pluspunt, want
plantjes groeien nou eenmaal beter in zonlicht dan in het donker.
Utopie of realiteit? Wetenschappelijke welles-nietes-discussies over de

praktische haalbaarheid van sommige technologische mogelijkheden, vin
den wij niet zo erg boeiend. Dat is van alle tijden. Zou je ooit met een vlieg
machien Het Kanaal kunnen oversteken? Of met een raket naar de maan?
Er zijn legio beroemde geleerden geweest die met heel stellige zekerheid
wisten te verkondigen dat dat nooit zou lukken. Veel spannender is het om
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te filosoferen over de visie van Diamandis’ boek Abundance en over de im
pact die deze visie zal hebben op de oerwetenschap van de managementen organisatiekunde: de economie.
Zo’n beetje al onze organisatievraagstukken zijn gestoeld op het fun
dament van schaarste. Economie is de wetenschap die schaarste bestu
deert. En vervolgens zijn wij met zijn allen al honderden jaren bezig om te
bedenken hoe wij die schaarste kunnen verdelen. dat is de essentie van
zowel politiek als bedrijfsleven. Geld, reclame, administratie, belastingen,
arbeidsrecht, criminaliteit, beveiliging, handel; alles begint met de aanna
me dat er schaarste is. Dat zit heel diep in ons collectieve brein. Maar wat
nou als er geen schaarste meer zou zijn? Dan verandert alles, dan staat de
hele wereld op zijn kop. Hoe wereldschokkend revolutionair de gedachte
van Diamandis op het eerste gezicht ook lijkt, iedereen kan het ten dele al
herkennen. Denk maar eens aan leidingwater. Strikt genomen is dat een
schaars goed, dat beantwoordt aan de gangbare economische wetten. Wij
kopen in Nederland ons leidingwater, wij krijgen een nota daarvoor en wij
moeten die betalen, anders kunnen we een deurwaarder verwachten, of
wordt de kraan dichtgedraaid. Maar we krijgen heel veel water voor heel
weinig geld. Zo weinig dat in de mentale belevingswereld van de doorsnee
Nederlander leidingwater niet wordt beschouwd als economisch goed. Als
de glazenwasser aanbelt met de vraag of hij zijn emmer mag vullen, zal
niemand het in zijn hoofd halen om daarvoor geld in rekening te brengen.
En als wij op vakantie gaan, sluiten we de deuren goed af, bergen we onze
kostbare spullen op en verzekeren de inboedel tegen inbraak. Maar nie
mand haalt het in zijn hoofd om een cijferslot op zijn waterkraan te zetten
en niemand zal ooit bang zijn geweest om bij terugkomst van vakantie te
ontdekken dat inbrekers zijn langs geweest om tijdens onze afwezigheid
met behulp van jerrycans een paar duizend liter water te stelen. Zodra
schaarste verandert in overvoed heeft dat een bijzonder heilzame uitwer
king op een aantal slechte trekjes van de menselijke psyche. Waar over
vloed ontstaat, verdampt de hebzucht. Angst voor verlies verdwijnt als er
niets valt te verliezen, omdat er toch te veel is.
Het diepgewortelde paradigma van schaarste ontneemt ons het zicht op
een realiteit die nu al veel minder schaars is dan we gewend zijn te denken.
Als we in een rijk westers land als Nederland al onze materiële en immate
riële bezittingen op een grote hoop zouden gooien, dan zijn er geld, eten en
spullen in overvloed voor iedereen. Alleen de meest exclusieve spullen zijn
nog schaars. Voor een Porsche of een Ferrari is de vraag nog vele malen
groter dan het aanbod. Maar van het luxeproduct personenwagen staat er
ieder moment van de dag een veelvoud van het aantal auto’s dat tegelijker
tijd op de wegen kan rijden, ongebruikt stil. Het afgelopen decennium zien
we dan ook een explosie van maatschappelijke initiatieven waarbij men
sen hun overvloed trachten nuttig te maken. Een groeiende onderstroom
in de maatschappij is bezig de deeleconomie gestalte te geven. Waarom
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zou iedereen een boormachine moeten bezitten, als je maar een of twee
keer per jaar een gat wil maken in je muur? Is een boormachine voor de
hele straat niet ruim voldoende? Waarom zou je bergen overtollig voedsel
in je afvalcontainer kieperen, als je het ook naar een voedselbank kunt
brengen? Sommigen doen dit uit ideële motieven, anderen om er iets aan
te verdienen. Bijvoorbeeld door de lege logeerkamer via Airbnb voor een
paar tientjes te verhuren aan een toerist.
Geld verdienen in de deeleconomie Ook bedrijven zijn de deeleconomie

massaal aan het ontdekken. Via crowdsourcing kun je als commercieel be
drijf gratis gebruikmaken van overtollige arbeidskracht, want daar komt
het in principe wel op neer, als je de hulp van de zwerm inschakelt, in
plaats van een consultant in te huren, of een blik uitzendkrachten open
te trekken. Ook de overheid begint de deeleconomie te ontdekken, maar
noemt het ‘de participatiesamenleving’ .
In sommige strikt commerciële bedrijfstakken is overvloed al geruime
tijd geïncorporeerd in het businessmodel. Freeconomics! Virusprogram
ma’s, computergames, software, apps, digitale dienstverlening; het instap
model is steeds vaker in overvloed aanwezig: gratis. Je hoeft pas te betalen
als je de luxe versie wilt hebben. Maar met de basisversie kun je ook prima
uit de voeten. Een belangrijk onderdeel uit het dagelijks leven is in pak
weg vijftien jaar al radicaal getransformeerd van schaarste naar overvloed:
informatie. Nagenoeg alle producten uit de informatie- en entertainment
industrie waar eind vorige eeuw nog een duur prijskaartje aan hing, is nu
via internet bereikbaar. En 99,99 procent van de informatie op internet
is gratis toegankelijk. Zonder schaarste. De volgende slag is zonder twij
fel de bedrijfstak onderwijs en opleidingen. Een economische sector waar
tientallen miljarden euro’s in omgaan. Maar wie een beetje de weg weet te
vinden, kan nu al op internet ‘naar school gaan’.
Zo beschouwd is de overvloed-gedachte van Diamandis eigenlijk veel
minder revolutionair dan het lijkt. Het aanbod van producten en diensten
dat van het schaarsteparadigma transformeert naar het overvloedspara
digma, neemt geleidelijk toe. En zodra elementaire producten als voedsel,
water, onderwijs, energie, huisvesting en medische zorg daar ook toe gaan
behoren, zijn de fundamenten van de menselijke soort totaal anders ge
worden. Dan zullen waarschijnlijk de oude boeken van Maslow weer gre
tig aftrek vinden; hoe zat het ook alweer met die behoeftepiramides? Als
wij als mens alles hebben wat we nodig hebben, wat is er dan aan de beurt
om ons druk over te maken?
De economische theorieën waarop de inrichting van de samenleving
is gebaseerd, kunnen compleet herschreven worden. Wat valt er nog aan
schaarste te bestuderen als er geen schaarste meer is? Dat wordt dan net zo
interessant als het bestuderen van de handleiding van een telexmachine.
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De vier pijlers van overvloed Diamandis signaleert vier belangrijke pijlers

om het overvloedsparadigma te onderbouwen.
Exponentiële groeicurves
Nieuwe technologieën met een exponentiële groeicurve, die voor door
braakinnovaties zorgen. Ontwikkelingen die vandaag nog onmogelijk lij
ken, komen daardoor spoedig binnen bereik.
Research zonder barrières
Het verdwijnen van de toetredingsbarrières, doordat er nauwelijks nog
startkapitaal benodigd is om met grote bedrijven te concurreren — een
van de kernconclusies van Easycratie — geldt natuurlijk ook voor grote
wetenschappelijke researchprojecten. Er zijn geen grote onderzoeksbud
getten van miljoenen euro’s meer nodig om baanbrekende researchpro
jecten op te zetten. Slimme organisatievormen maken het ook mogelijk
om met slechts een paar duizend euro hetzelfde onderzoek te verrichten.
Steeds meer technologische innovaties of medische ontdekkingen komen
op naam van kleine onafhankelijke onderzoekers. En steeds vaker zijn ze
jonger dan 18. (Zie bijvoorbeeld: Jack Andraka, hoofdstuk 9.) Door hun
onafhankelijke status worden zij niet gehinderd door de agenda’s van de
financiers van de conventionele research, die maar al te vaak baat hebben
bij het afremmen van innovatie. Want nieuwe innovaties zijn meestal on
gunstig voor de inkomstenstromen uit de voorgaande innovatie.
De opkomst van de techno-filantropen
In de wereld van de multimiljardairs is een opvallende mindshift gaande.
Opvallend veel rijken der aarde beginnen te beseffen dat het niet uitmaakt
of je nou honderd miljard dollar op je spaarrekening hebt staan of negentig
miljard. Je kunt het toch nooit uitgeven. Je kunt het niet eens tellen, zoveel.
Wanneer je geld hebt als leidingwater, dan doe je toch niet moeilijk als er
een onafhankelijk onderzoeker aan de deur belt met de vraag of je een em
mertje overhebt? Volgens psychologen is de zucht naar status en erkenning
de belangrijkste drijfveer die ervoor zorgt dat rijken steeds rijker worden.
Hoe meer bezit, hoe meer aanzien. En daar ligt de oorsprongsbron voor die
mindshift. Bezit en rijkdom zijn maatschappelijk flink gedevalueerd. De
techno-filantropen weten dat je in de huidige tijdsgeest onnoemelijk meer
aanzien en status kunt verwerven als founding father van een spraakmaken
de techno-innovatie die een maatschappelijk probleem oplost, dan met een
paar miljard extra op de bank. Maar dan ook wel graag échte oplossingen.
Een vrachtvliegtuig vol voedsel boven een arm land droppen, dat is saai.
Daar hebben we de traditionele hulporganisaties al voor, dat lost niets op.
Een maand later hebben ze opnieuw honger. Aanzien en status verwerf je
pas als je hightech oplossingen uit het vliegtuig gooit, waarmee de lokale
bevolking zelf tot in lengte van dagen voedsel kan produceren.
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Toegenomen levensstandaard
Dankzij technologie is de levensstandaard in de armste landen ter wereld
de afgelopen tien à twintig jaar al spectaculair gestegen. Hierdoor wor
den niet alleen nieuwe markten ontsloten, maar ook de omvang van de
netwerk- en informatiesamenleving vermenigvuldigt zich. Wanneer nu 20
procent van de één miljard Chinezen toegang heeft tot internet, en dat

Praktijkexperimentje overvloed versus schaarsteeconomie
In de voortuin van Erwin, aan de
openbare weg, staat sinds drie jaar
een mini-bibliotheekje. Een kastje
met een wisselend aanbod van een
stuk of veertig tweedehands boeken.
De eerste buurtbewoners reageerden
geschokt: ‘Straks worden je boeken
gestolen!’
‘Nee je kunt ze niet stelen, want het
is juist de bedoeling dat je ze gratis
meeneemt.’
‘O, dan vinden we het wel leuk.’
Het achterliggende concept van het
sociologisch experiment mini-biebje is ‘overvloed’. Er zijn veel meer
boeken dan dat er lezers beschikbaar
zijn om ze te kunnen lezen. Maar
hoe werkt dit in de praktijk? Er hangt
geen bordje met spelregels op het
mini-biebje.
Na een paar maanden beginnen de
reguliere voorbijgangers het door
te krijgen: het kastje is niet alleen
leuk om een gratis boek te scoren,
het is ook reuze handig om je eigen
overtollige boeken in te dumpen. En
sindsdien is het kastje volledig zelfvoorzienend geworden. Zodra iemand
een paar boeken meeneemt, duurt
het niet lang voordat een ander de
lege plekken weer opvult met andere

boeken. Het kastje staat voortdurend
vol.
Met waardeloze titels natuurlijk,
denkt de argeloze lezer. We namen
de proef op de som. De traditionele
schaarste-economie is expert in het
vaststellen van wat de economische
waarde is van goederen. De meeste
titels in de mini-bieb worden regulier
te koop aangeboden op de tweedehandsboekenmarkt van Bol.com.
De waarde van de totale inhoud van
de mini-bieb kon daardoor objectief
worden vastgesteld op 140 euro.
Toch kan het voorkomen dat er
dagenlang geen enkel boek uit het
kastje verdwijnt. In de boekwinkel
honderd meter verderop is de
handelswaar echter beveiligd met
anti-diefstalstickers. Diamandis’
wereld van overvloed is al dichterbij dan u denkt. Volgend voorjaar
gaan we misschien experimenteren
met een open gereedschapskist in
de voortuin. Met een bordje erbij:
‘Boormachine nodig? Leen er hier
een! Wel terugbrengen s.v.p.’ Het zou
ons niet verbazen als er in het najaar
meer g
 ereedschap in de kist ligt dan
we er zelf in het voorjaar hebben in
gestopt.
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groeit de komende jaren tot 80 procent, dan betekent dat nogal wat voor de
collectieve intelligentie waaruit oplossingen gecrowdsourcet kunnen wor
den. Volgens de Verenigde Staten zijn momenteel al drie miljard mensen
connected. Nog vier miljard te gaan. In veel landen wordt internettoegang
inmiddels al als een primaire levensbehoefte beschouwd, maar mondiaal
moet dit nog tot wasdom komen.

TREND 4 : SingULARITY
Singularity is een verwarrend begrip. Het begint er al mee dat het begrip
meerdere betekenissen heeft. Zo lezen we op Wikipedia: ‘Een tijd in de toekomst waar de technologische vooruitgang zo snel gaat dat mensen met hun tegenwoordige intelligentie de resulterende maatschappij niet meer begrijpen.’
Dat is interessant! Want what’s new? Dit geldt toch al voor diverse on
derdelen van het moderne leven? Sinds het uitbreken van de mondiale fi
nanciële crisis hebben we meerdere ceo’s van grote banken openlijk horen
verklaren dat het geldsysteem zo complex is geworden, dat er niemand
meer is die het geheel kan overzien. En de monteur in de garage die een
chip onder de motorkap uitleest om te zien waarom onze auto niet meer
wil starten, wekt de indruk dat hij geen flauw idee meer heeft hoe hij de
auto zou moeten repareren wanneer de chip zou zeggen: ‘Zoek het lekker
zelf uit.’
De arts schrijft een medicijn voor, omdat hij weet dat het medicijn bij
zestig procent van de patiënten positief zal werken, maar hoe het medicijn
precies werkt, dat kan hij niet uitleggen. Laat staan dat hij ons kan vertel
len of wij een grote kans hebben tot die 60 procent te zullen behoren. ‘Die
kans is gewoon 60 procent, meneer!’
Een ministerie heeft een complexe subsidieregeling bedacht, maar al
snel blijkt dat de regeling meer dan het dubbele kost dan was begroot. En
niemand weet waardoor dat komt en waar het geld is gebleven. De regeling
wordt maar weer afgeschaft. Met andere woorden: de manier waarop wij
onze wereld hebben georganiseerd is ook al ingewikkeld genoeg vóórdat
het S-woord is gevallen.
Over 32 jaar: post-humans Een tweede invalshoek van het begrip singula

riteit is voor velen een angstaanjagende. Er komt een tijd dat de mens in
staat is zijn intelligentie kunstmatig te verhogen. Maar zijn we dan nog
wel een mens, of zijn we dan een ‘posthuman’, met opgevoerde intelligentie
die zichzelf in hoog tempo blijft verbeteren tot steeds slimmere artificiële
intelligentie?
Raymond Kurzweil, een van de medeoprichters van The Singularity
University (naast Peter Diamandis) gaat hier zo ver in, dat hij er zelfs een
tijdstip aan koppelt. In 2046 is het al zover. Dan is de geheugencapaciteit
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van een chip zo vaak verdubbeld, dat er net zoveel bits en bytes passen op
een chip als in het menselijke brein. Vanaf dat moment is de computer de
mens de baas, aldus Kurzweil. Ook zal de mens dan in theorie onsterfelijk
kunnen zijn, doordat de medische kennis zo ver gevorderd is dat het men
selijk lichaam eeuwig jong gehouden kan worden.
Het klinkt als een griezelige sciencefictionroman, en Kurzweil is dan
ook zeker niet onomstreden. In hoeverre draaft hij door? Zijn criticasters
zeggen dat hij ten onrechte de Wet van Moore toepast op alle nieuwe
technologieën. Die Wet van Moore geldt voor het exponentiële groeipad
waarmee computerchips iedere achttien à vierentwintig maanden hun ca
paciteit verdubbelen. Het is nog lang niet zeker of die Wet van Moore ook
geldt voor ander technologieën. Kurzweil daarentegen wijst op de klassie
ke blinde vlek van de gemiddelde hoogopgeleide burger die in de toekomst
kijkt. We zijn gewend om lineair vooruit te blikken. Terugblikkend kunnen
we allemaal zien hoeveel technologische vooruitgang er is geboekt tussen
1914 en 2014. Het verschil is zeer groot. En tussen 2014 en 2114 verwachten
we dan ongeveer eenzelfde progressie. En dan slaan we de plank wel heel
erg mis wanneer technologieën exponentieel blijken te groeien. Wanneer
de twintigste eeuw honderd jaar technologische vooruitgang heeft opge
leverd, dan zal de eenentwintigste eeuw geen honderd, maar eerder twin
tigduizend jaar vooruitgang opleveren, aldus Kurzweil. En daar heeft hij
absoluut een punt. Kijk alleen maar eens naar uw mobiele telefoon. Die
is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk meer vooruitgegaan dan in de twintig
jaar daarvoor.
Kurzweil light Wanneer wij in Nooit Af singulariteit als een van de me

ga-trends voor de komende tijd benoemen, dan hebben wij zeker niet het
vergaande beeld van Kurzweil voor ogen. Niet omdat het ondenkbaar is,
maar omdat het te speculatief is. Daarom denken wij liever aan een soort
‘light-versie’ van Kurzweil. We laten in het midden hoe snel het groeipad
van nieuwe technologieën precies is, maar het is wel overduidelijk dat de
groei in meerdere of mindere mate exponentieel is, en zeker niet lineair.
Om de horizon iets overzichtelijker te maken en om ‘Kurzweil-light’ in de
meest simpele bewoordingen samen te vatten: de komende twintig jaar
zal sowieso meer technologische progressie laten zien dan in de afgelopen
twintig jaar.
Ook al klinkt het volledige Kurzweil-scenario op het eerste gehoor als
ongeloofwaardige sciencefiction, bij nadere beschouwing is het nog niet
eens zo héél erg raar. Want hoeveel mensen lopen er inmiddels al niet door
het land met een kunstmatige heup of knie? Dat artificiële lichaamsdeel is
dus kennelijk beter dan het biologische gewricht dat daar oorspronkelijk
zat. Van heup tot hersenen, het scheelt maar minder dan een meter.
In het voorjaar van 2014 heeft het umc in Utrecht voor een wereldpri
meur gezorgd. Bij een tweeëntwintigjarige vrouw met een schedelbotziek
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te werd de complete schedel operatief verwijderd en vervangen door een
kunstmatige prothese. Schreven we net nog dat het van heup tot herse
nen maar een meter scheelt, inmiddels is die afstand al voor 99 procent
overbrugd. Van schedel tot hersenen: we zijn al aanbeland bij de laatste
centimeter. Om het nog spectaculairder te maken: die kunstmatige sche
del werd volledig geproduceerd met een 3d-printer. Dus twee megatrends
gecombineerd in één actueel voorbeeld! De oorspronkelijke schedel van
de vrouw werd eerst gescand, en daarna kreeg ze een verbeterde versie van
haar eigen schedel terug.
Of ons menselijk brein ooit vervangen zal kunnen worden door artificiële
hersenen is een ingewikkelde vraag die alleen maar afleidt van de keiharde
realiteit: steeds meer taken die ooit door de mens werden uitgevoerd, zijn
overgenomen door machines. Aanvankelijk de fysieke taken. Een graaf
machine graaft sneller dan een putjesschepper, een heftruck heft meer dan
een kistensjouwer en een wasdroger is minder arbeidsintensief dan een
waslijn. Later werden ook steeds meer cognitieve taken door machines uit
gevoerd. Nog niet zo heel lang geleden waren er duizenden beroepskrach
ten wier voornaamste taak bestond uit het uittellen van bankbiljetten of
het verkopen van treinkaartjes. Ze zijn allemaal vervangen door geld- en
kaartjesautomaten die die taak beter, sneller, nauwkeuriger en goedkoper
kunnen uitvoeren. Wat je ook van de ideeën van Kurzweil denkt, er is echt
geen enkele reden om te veronderstellen dat de wereld nu Af is, dat alle
menselijke arbeidstaken die er vandaag de dag zijn er over vijf jaar nog
steeds zullen zijn, en niet vervangen zijn door technologie.
Negeren van het Nooit Af-principe Desalniettemin schijnen beleidsmakers

een zeer sterke neiging te hebben om deze logische ontwikkeling over het
hoofd te zien. Zo hebben we de afgelopen jaren al tientallen beleidsrappor
ten en toekomstschetsen gelezen waarin gewaarschuwd wordt voor de aan
staande vergrijzing in Nederland. Het aantal bejaarden gaat verdubbelen.
Dat klopt! Het is makkelijk uit te rekenen hoeveel vijftigers er vandaag zijn,
en over tien jaar zijn dat allemaal zestigers. Daar valt geen speld tussen te
krijgen. Maar dat nagenoeg al die rapporten vervolgens concludeerden dat
er DUS schaarste op de arbeidsmarkt zou ontstaan, was een zeer naïeve con
clusie. Er is geen dus. Het woordje ‘dus’ is het resultaat van het negeren van
het Nooit Af-principe. De wereld is niet Af, de wereld verandert. De banen
die er nu zijn, zijn er niet per se over tien jaar nog steeds. Het zou in theorie
wel kunnen zijn dat er de komende decennia schaarste op de arbeidsmarkt
gaat ontstaan, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Veel waarschijnlijker is
dat een groot deel van de huidige banen over tien jaar niet meer bestaat,
deels doordat taken zijn overgenomen door technologische oplossingen,
deels door slimmere organisatie van de werkzaamheden.
De boer die in 1850 honderd knechten in dienst had om zijn akker te
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bewerken, raakte misschien ook wel in paniek bij de gedachte dat hon
derd knechten met pensioen zouden gaan, en waar hij dan honderd nieuwe
knechten vandaan moest plukken. De nakomelingen van die boer bewer
ken diezelfde akker nu met twee imposante landbouwmachines. Op de
hele boerderij is geen knecht meer te zien.
De onderschatte kracht van convergentie De derde invalshoek waarmee we

het begrip singulariteit bekijken is de invalshoek van convergentie. Wat
gaat dat opleveren als die wetenschappers uit verschillende disciplines
gaan samenwerken, hun collectieve kennis gaan bundelen? Dat is nou
net het expliciete uitgangspunt van de Singularity University. Geen ver
kokerde hiërarchische organisatie van allemaal verticale losse disciplines
en specialisaties, maar een vlakke horizontale organisatiestructuur waarbij
kennis en ideeën vrijuit tussen de disciplines kunnen stromen en waarbij
een multidisciplinaire aanpak van problemen een net zo grote vanzelfspre
kendheid is als het doorslikken van een drankje voordat je een nieuwe slok
neemt.
Deze open source-benadering van hoogwaardige gespecialiseerde kennis
sluit naadloos aan op het easycratische gedachtegoed. In Easycratie open
den wij met de provocatieve stelling dat bijna elk probleem in de huidige sa
menleving in de kern een bureaucratisch probleem is. De oplossingen zijn al
voorhanden, mits we in staat zijn om de losse brokstukjes van de oplossing
bij elkaar te brengen. Bureaucratische structuren verhinderen dat vaak nog.
De traditionele universiteiten waren bureaucratische bolwerken bij uitstek,
zo betoogden wij. De verschillende vakgebieden werkten niet of nauwelijks
samen, en in de ene universiteit is men niet echt op de hoogte van wat er in
de andere universiteit, drie kilometer verderop, gebeurt. Aan de hand van
de persiflerende biografie van de fictieve wetenschapper Jan-Hendrik Stoel
tinga probeerden we inzichtelijk te maken dat het in de vorige eeuw soms
wel veertig jaar kon duren voordat een belangrijk nieuw wetenschappelijk
inzicht was doorgedrongen tot de decision makers elders in de maatschappij.
Dat kwam ons op kritiek te staan vanuit academische kringen. Niet dat
onze argumentatie werd betwist, maar dat het beeld dat wij van univer
sitair Nederland schetsten veel te somber en te zwartgallig was. Het was
heus niet zo erg als wij het (persiflerend) voorspiegelden. Kortom: men
herkende zich er niet in.
Ons zwartgallige beeld over interdisciplinaire kennisdeling werd echter
onderbouwd en aannemelijk gemaakt in een kadertekst die in de eindre
dactie van Easycratie was geschrapt. Daar hadden we later spijt van, en
daarom geven we die kadertekst nu alsnog:
Er zijn nu vijf jaar verstreken sinds de opmerkingen van hoogleraar Rave
sloot, dus we mogen aannemen dat er binnen de traditionele universiteiten
inmiddels vaker gebruik wordt gemaakt van convergerende kennis uit ver
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Wetenschap ontdekt iets nieuws: samenwerken en
kennis delen!
In de vorige eeuw hebben we geleerd
dat veranderingen vaak minder snel
verliepen dan vooraf aangekondigd.
Maar doordat nu het onderliggende
proces van de kenniscirculatie radicaal is veranderd, zouden de veranderingen deze eeuw wel eens veel
sneller en ingrijpender kunnen gaan
plaatsvinden dan het veranderingstempo dat we gewend zijn.
Bedenk daarbij dat het nieuwe
productieproces in de bedrijfstak
Wetenschap nog maar in een heel pril
stadium zit. Hoe pril? Ter illustratie
hiervan enkele vrij geciteerde opmerkingen van hoogleraar fysiologie Jan
Hindrik Ravesloot, in Vrij Nederland
van februari 2009:
‘Als een bioloog gaat samenwerken
met een wiskundige, komen er ineens
compleet nieuwe gegevens bovendrijven. De grenzen tussen de verschillende disciplines in de wetenschap
worden poreus. Er zijn meer en meer
kruisbestuivingen. Over een jaar of
tien zal het de normaalste zaak van de
wereld zijn. Op vele vragen hebben we
vaak nog geen antwoord. Naar mijn
smaak kun je dat heel goed oplossen,

als je maar samenwerkt. Geef goede
onderzoekers de ruimte. Breng die
multidisciplinariteit ook in het onderwijs en zorg voor kruisbestuivingen. We
hebben zulke knappe wetenschappers,
het moet een keten worden van mensen die samenwerken. In mijn laboratorium onderzochten we jarenlang
alleen. De laatste jaren zijn we gaan
samenwerken met cardiologen en later
met anatomen. Met zijn drieën kunnen
we een grotere bijdrage leveren aan de
medische wetenschap.’
Opvallend is ook dat de hoogleraar
binnen hiërarchische kaders redeneert. Hij ziet het als taak van de
organisatie om de multidisciplinariteit te implementeren. Wellicht zelfs
als voorwaarde. Maar het revolutionaire kenmerk van de netwerk- en
informatiesamenleving is nou juist
dat die multidisciplinariteit zich al als
autonoom proces aan het ontwikkelen is, in informele netwerken. ‘Het
moet een keten worden van mensen
die samenwerken,’ zegt professor Ravesloot. Het ís al een keten geworden,
stellen wij.

schillende faculteiten. Bij de Singularity University is deze veelbeloven
de interdisciplinaire aanpak al van begin af aan in het organisatiemodel
verweven, en zal het — niet gehinderd door historische belemmeringen —
naar verwachting veel soepeler verlopen. Samenwerking en kennis delen
kan ons inziens de progressie van technologie aanzienlijk versnellen. Ook
in Nederland is sinds kort een Singularity University, opgericht door Yuri
van Geest. Hij definieert het diffuse begrip singulariteit heel eenvoudig als
volgt: ‘Singularity is een verzamelterm voor de belangrijkste opkomende techno172
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logieën. De convergentie van deze technologieën leidt tot fundamentele veranderingen in de wereld.’
Een nieuwe definitie van netwerken Het convergeren van verschillende

technologieën, expertises en data, in informele (grotendeels online) net
werken, leidt tot extreem krachtige concentraties van collectieve intelli
gentie. Dat brengt ons ertoe om een geheel nieuwe definitie van netwerken
te poneren: netwerken is het organiseren van buitenstaanders! In de vorige
eeuw betekende netwerken: het opzoeken van soortgelijke mensen. In de
begintijd van internet leerden we online netwerken, waarmee we een veel
groter aantal mensen konden opzoeken, en daarmee onze kansen konden
vergroten. Maar het waren doorgaans nog steeds ‘Ons Soort Mensen’, uit
dezelfde beroepsgroep, bedrijfstak of functieniveau. Het ‘kennis delen’ van
Easycratie verschuift in Nooit Af echter steeds meer naar het ‘convergeren
van kennis’. De digitale voorhoede zoekt actief naar ‘Ander Soort Mensen’;
naar buitenstaanders met andere kennis en vaardigheden. En waar het ge
bruikmaken van buitenstaanders toe kan leiden, weten zowel Barker als de
Ridder: bijna alle doorbraakinnovaties komen van buitenstaanders. (Zie:
De Easycratische Bibliotheek, hoofdstuk 2.)
Met Lego kun je alles maken En hoe gaat dat dan in de praktijk, dat nieuwe

netwerken? Nou, bijvoorbeeld zoals Chris Anderson dat deed, toen hij een
paar jaar geleden met zijn kinderen met Lego zat te spelen. Hij bedacht dat
het theoretisch mogelijk moest zijn om van Lego een zelfsturend vliegtuig
je te maken. Maar hoe? Bij de eerste poging eindigde het vliegtuigje al heel
snel tegen een boom, maar dat deed geen enkele afbreuk aan Andersons
enthousiasme. Hij concludeerde dat zijn negenjarige zoon zojuist Lego had
omgetoverd tot een wapenleverancier. Want onbemande vliegtuigjes staan
op de Amerikaanse lijst van exportrestricties.
Om zijn kennis te vergroten, organiseerde hij een zwerm: de online
community diy drones, die inmiddels bijna twintigduizend leden telt. De
leden schrijven software, ontwerpen en testen hardware en delen al hun
bevindingen met elkaar. Binnen no-time was er zoveel expertise aanwezig,
dat de community een zeer ambitieuze doelstelling durfde te formuleren.
Men nam de militaire drone Raven (handelsprijs: 25 000 euro) als voor
beeld en wilde een kwalitatief bijna even goede drone maken, voor slechts
1 procent van de prijs van een Raven. Binnen een jaar was de Quadcopter
een feit. Kostprijs: 220 euro!
De Quadcopter is geen uitzondering. In de makersbeweging zijn al hon
derden van dit soort voorbeelden. Nieuwsgierig? Kijk maar eens op Google
en tik dan de letters ‘diy’ in, gevolgd door een willekeurige productnaam.
Waarbij diy staat voor Do It Yourself. De makersbeweging laat geen pro
duct ongemoeid, zelfs een mri-scanner staat op de menukaart. Desktop
manufacturing is geen wilde toekomstvoorspelling, het bestaat in feite al
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De vervolginnovaties van drones
Een drone is alleen maar een leuk/
stom* speelgoedje, zo dacht 95 procent van de bevolking toen de eerste
drones verschenen. Maar wat moet je
ermee?
Tja, als die onbemande vliegtuigjes
25 000 euro per stuk kosten, kun je er
weinig anders mee dan inzetten als
geavanceerd defensiemateriaal. Maar
zodra de prijs zakt naar 200 euro, kun
je erop wachten dat mensen creatieve
toepassingen gaan bedenken. Zoals
gebruik in de fotojournalistiek, of
om op te vallen op Funda, met een
luchtfoto van je huis. Ook handig om
medicijnen te transporteren naar
onherbergzame gebieden waar geen
wegen liggen. Of om vanuit de lucht te
monitoren hoeveel olifanten er nog in
Afrika leven.
Nog leuker wordt het als technologieën convergeren. Bijvoorbeeld
drones en zonne-energie. Want dan

hoeven de drones niet meer te tanken
en kunnen ze jarenlang in de lucht
blijven vliegen. Scheelt ook brandstof.
Er is een fabrikant die gespecialiseerd
is in solar powered drones. Dit bedrijf
is recentelijk overgenomen door
Google. Google had al de ambitie om
er aan bij te dragen dat in 2020 vijf
miljard mensen internetbereik hebben. Dat kunnen er nu zeven miljard
worden, dankzij nóg meer convergentie: drones + solar + wifi! En voor
alle managers die nu denken dat dit
voor hen niet zo interessant is, omdat
ze toch niet aan export doen in de
verste uithoeken van de wereld, had
Google-topman Eric Schmidt nog een
fraaie wake-up call: ‘If these people
are not your customers, then they are
your customers customers.’
* Doorhalen wat niet van toepassing
is.

een paar jaar. En de vuistregel van de makersbeweging is: 90 procent van
de functionaliteit, voor 1 tot 5 procent van de oorspronkelijke prijs. Je zult
maar een elektronica-multinational zijn die mri-scanners verkoopt voor
meer dan een miljoen euro per stuk, en dan uitsluitend de marketresearch
rapporten over de andere grote bekende merken bestuderen. Dan mis je
iets. En dan te bedenken dat we nog maar in de diy-pioniersfase zitten.
Het is verre van ondenkbaar dat over enige jaren die ‘90 procent functio
naliteit’ is geëvolueerd tot 120 procent van de fabriekskwaliteit.
Voor wie meer van mensen houdt dan van apparaten, is er diy biologie.
In die gespecialiseerde tak van de makersbeweging wordt niet geknutseld
met elektronica, maar met dna. Altijd leuk om met behulp van biohacking
je leven een paar jaar te verlengen. Maar ssst, niet verklappen aan de pen
sioenfondsen!
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De vier megatrends samengevat Biotechnologie, nanotechnologie, neuro

technologie, sensortechnologie, 3d-printing, 4d-printing, dna-sequen
cing, robotica, domotica, fotonica, deep learning, artificial intelligence,
predictive intelligence, open source, open data, Big Data, open hardware,
de makerbeweging, de diy-beweging en sociale zwermen als Facebook,
Twitter en LinkedIn: dit alles is aan het samensmelten, aan het converge
ren tot nieuwe oplossingen voor oude problemen. Schaarste verandert in
overvloed. Oude organisatiestructuren en beslismodellen werken vaak niet
meer doordat ze gebaseerd zijn op schaarste.
De impact van het samensmelten van kennis uit verschillende discipli
nes wordt stelselmatig onderschat. Serendipiteit is een toevallige ontdek
king van iets wat van waarde is, maar waar we helemaal niet naar op zoek
waren. Hoe meer we, in een informatiesamenleving, in aanraking kunnen
komen met toevallige kennis uit andere gebieden, des te meer toevallige
ontdekkingen we zullen doen.
We zijn gewend om problemen op te lossen met de kennis en de erva
ring van (vak)experts, maar vergeten daarbij dat de beste oplossing in een
vakgebied bijna altijd uit een ander vakgebied komt. Een gek kan meer
vragen dan duizend wijzen kunnen antwoorden, en het is maar al te vaak
gebeurd dat de dorpsgek een verzameling ‘over-gefocuste’ hooggeschool
de experts in hun hemd zette met de rake oplossing.
Het twintigste-eeuwse netwerken ging over het kennen van de juiste
mensen op de juiste posities. Het nieuwe netwerken ging over toegang krij
gen tot informatie, over kennis delen. Nu de meeste informatie transparant
is geworden, evolueert het nieuwe netwerken naar een nieuwe fase: het
organiseren van buitenstaanders.
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Hoofdstuk 6

De grote vertragers

We leven in een transitietijdperk, volgens velen. Veel oude organisatiepira
mides worden overklast door nieuwe organisaties of zwermen die met het
model van een omgekeerde piramide werken. Nu op steeds meer plaatsen
in de maatschappij die zwermen terrein winnen, valt te verwachten dat
we de komende jaren veelvuldig een clash tussen de oude en de nieuwe
piramides zullen zien. Economische en maatschappelijke veranderingen
zullen steeds sneller gaan plaatsvinden. Toch lijkt het soms ook behoorlijk
tegen te vallen met de snelheid van veranderingen. In dit hoofdstuk noe
men we een aantal factoren die de vertraging veroorzaken.
De argeloze idealistische burger die zijn baan heeft opgezegd (of wiens
baan is vervangen door een robot) en voortaan de kost wil verdienen door
zijn logeerkamer te verhuren via Airbnb, in zijn eigen auto taxiritjes voor
Uber te rijden, zelf groenten te verbouwen in zijn moestuintje om een deel
van zijn oogst via de Facebookcommunity Oogst Overschot te verkopen,
staat nog heel wat te wachten. De bestaande taxi- en hotelwereld komen
in opstand en proberen via de driehoek Lobby-Politiek-Media hun inkom
stenverlies tegen te houden. En soms met (tijdelijk) succes. In sommige
landen is Uber al door een rechter verboden. Ook in Nederland zijn de eer
ste boetes voor Uber-chauffeurs al uitgedeeld. In sommige plaatsen jagen
de lokale overheden al op Airbnb-verhuurders. Wie vroeger kamers ver
huurde via een oldstyle bed and breakfast werd geen strobreed in de weg
gelegd. Sterker nog: de lokale autoriteiten verwelkomden dat, zagen het als
een impuls voor het lokaal toerisme. En het verbeterde de leefbaarheid in
de stad, zo zei men. Maar nu al die nieuwe stijl b&b’s serious business zijn
geworden, en de reguliere hotelbranche bedreigen, wordt er door de ho
tellobby sterke druk uitgeoefend op het lokaal bestuur om die vervelende
amateurhotels eens flink aan te pakken. En dat gebeurt soms. Ambtenaren
gaan op pad om kamerverhuurders te dwarsbomen. En zij schuwen daarbij
niet om oneigenlijke argumenten te gebruiken, zoals het risico van overlast
of brandgevaar. Alsof die overlast en dat brandgevaar niet minstens nét zo
groot of klein zouden zijn als op die lege bovenkamer een eigen puberzoon
zou slapen in plaats van een fietsende toerist van middelbare leeftijd.
De eigen moestuin is nu nog redelijk veilig voor bemoeienissen van in
177

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 178

stanties, maar waag het niet om je overschot aan bloemkool-uit-eigen-tuin
via het web te verkopen en daarbij te zeggen dat die bloemkool onbespo
ten is en daarom gezonder. Want dan kun je een astronomisch hoge boete
krijgen, wegens ‘onbewezen gezondheidsclaims’. En in de duistere kroch
ten van Brussel en Straatsburg zijn beroepslobbyisten van de voedselin
dustrie al vele jaren bezig om eu-wetgeving te promoten, waarbij we straks
alleen nog maar eten uit een pakje mogen kopen, uitsluitend gemaakt van
gepatenteerde zaadjes.
Politieke machthebbers die zien dat hun macht wordt ondermijnd door
via internet samenwerkende burgers, zullen in een reflex internet trachten
te verbieden. Onzin? In Turkije probeerde premier Erdogan Twitter uit de
lucht te halen. En in Hongarije (eu-land!) wil de regering belasting gaan
heffen bij Hongaarse burgers die op internet opzoeken of de overheids
voorlichting wel helemaal waarheidsgetrouw is. En in Nederland? Daar
wilde overheidsverlengstuk Buma-Stemra geld gaan heffen als u een You
Tube video op uw website wilt embedden, zelfs als u dat filmpje zelf had
gemaakt en zelf op YouTube had gezet. Organisaties zoals Bits of Freedom
zijn tegenwoordig waarschijnlijk belangrijker voor de bescherming van uw
democratische rechten dan alle politieke partijen bij elkaar.
Het autonome proces In Easycratie stelden wij dat er door de komst van de

netwerk- en informatiesamenleving fundamentele veranderingen hebben
plaatsgevonden. Op alle terreinen in het leven ontstaan zwermen van in
formeel samenwerkende individuen. Kennis en ideeën kunnen vrijuit stro
men, er zijn geen financiële barrières meer, en de collectieve intelligentie
van deze zwermen ontwikkelt zo veel slagkracht dat de twintigste-eeuwse
op hiërarchie gebaseerde samenwerkingsvormen vroeg of laat het nakijken
hebben. Traditionele organisaties die dit fundamentele veranderingspro
ces willen overleven, maken daarop de meeste kans door niet de concur
rentiestrijd aan te gaan met zwermen, maar door actieve samenwerking te
zoeken met zwermen. Of door zelf zwermen te organiseren, om zodoende
ook de slagkracht van de collectieve intelligentie binnenboord te halen.
Dit lukt alleen maar door de ongeschreven spelregels van zwermen te om
armen en afstand te doen van een aantal vaste gewoontes uit de hiërarchi
sche managementkunde: minder top-down aansturing, meer bottom-up,
minder controle, minder hiërarchie.
Deze ontwikkeling beschouwen we niet als een visie, niet als een toe
komstvoorspelling, niet als iets waar je wel of niet voor kunt kiezen, maar
als een onvermijdelijk autonoom proces dat al een aantal jaren gaande is.
Technologische innovatie gecombineerd met netwerkkrachten versnellen
dit autonome proces. Toch lijkt het soms ook behoorlijk tegen te vallen
met de snelheid van veranderingen. Er zijn namelijk een heleboel factoren
die de waarneming van het verandertempo vertroebelen.
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Gezichtsbedrog Het observeren van veranderingen is soms net zo spannend

als het kijken naar hoe gras groeit. Je kunt er uren naar staren, maar er ge
beurt niets. Totdat je op vakantie gaat en een paar weken later weer thuis
komt. Dan blijkt het gras wel degelijk flink gegroeid. Wie van dag tot dag
kijkt, ziet nauwelijks verschillen. Management en bestuurders van organi
saties die dagelijks boven op de actualiteit zitten, onderschatten daardoor
vaak het tempo van veranderingen dat recht onder hun neus plaatsvindt.
Juist de nabijheid vertroebelt de waarneming. Veel zichtbaarder wordt het
als je een tijdje niet kijkt. In hoofdstuk 4 van dit boek bootsen we deze
methode na, door vijf jaar na de verschijning van Easycratie te kijken wat
er allemaal is veranderd sindsdien. Van dag tot dag leek het misschien wel
mee te vallen, maar met een breder tijdsinterval blijkt er heel erg veel te
zijn gebeurd.
Leercurve Het afgelopen uur zijn negenendertig vliegtuigen opgestegen

vanaf Schiphol. Dat is nog maar één luchthaven. Er waren ook tijden dat
iedereen over land reisde. Ooit was er iemand die als eerste uitprobeerde
om door de lucht te vliegen. Zo’n eerste poging gaat maar zelden meteen
perfect. Een mislukking van de eerste vliegpoging zegt dus helemaal niets
over de kansen dat het later wel gaat lukken. Failure is cool, want van mis
lukkingen kunnen we leren. Maar die positieve gedachte zijn we een beetje
verleerd binnen de organisatiemethodes van de vorige eeuw. Projecten en
experimenten die niet meteen goed uitpakten werden over het algemeen
gezien als blunders. De investeringen werden maar al te vaak beschouwd
als verliesposten in plaats van als leergeld, en voor de direct betrokkenen
was het een smet op hun carrière.
Wanneer je echter willekeurig iets nieuws probeert, op een geheel ande
re manier dan je gewend was, valt het te verwachten dat het niet meteen de
eerste keer lukt. En zelfs als het wél meteen lukt, zal het resultaat nog verre
van optimaal zijn, want het wemelt nog van de beginnersfouten.
Verreweg de meeste easycratische initiatieven van de afgelopen jaren
zijn dan ook mislukt, maar wie het aantal mislukkingen turft om daar con
clusies uit te trekken, maakt een denkfout. Het enige wat telt is het aantal
gelukte pogingen. Zodra algemeen werd aanvaard dat vliegtuigen een vei
lig vervoermiddel zijn geworden, maakte het niemand meer uit of daar nou
één of honderd mislukte vliegpogingen aan vooraf zijn gegaan.
Een andere veelgemaakte denkfout is om de easycratische initiatieven
die wél bij een eerste poging al ten dele gelukt zijn, al meteen te vergelij
ken met traditionele methodes die soms al honderd jaar bestaan. Dat is
appels met peren vergelijken. De bestaande methodes zijn gedurende al
die tijd steeds verder geoptimaliseerd, maar de nieuwe methodes hebben
die leercurve nog voor de boeg. Maar wel met een belangrijk verschil: het
doorlopen van die leercurve kan in het Nooit Af-tijdperk waanzinnig veel
sneller dan we gewend waren. (Zie kader: Those were the days.)
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Those were the days
Zomaar een bedrijf, ergens begin deze
eeuw. Waargebeurd. Een innovatieve
manager in dat bedrijf bedenkt dat hij
een website nodig heeft. Hij voorspelt
dat die website nieuwe inkomsten
gaat opleveren, maar dat weet hij natuurlijk niet zeker. Hij vraagt een paar
offertes aan bij bedrijven die websites
kunnen maken. De offertes lopen
uiteen van 30 000 tot 50 000 gulden.
Ai, dat is een grote investering. Dan
heb je alle reden om heel lang over
die beslissing na te denken. Om nog
maar te zwijgen van de directie van
de manager, die hem een budget
hiervoor zal moeten toewijzen. Zullen
ze dat makkelijk doen, als er geen
enkele zekerheid is of die investering
zich gaat terugverdienen? En áls die
toestemming er al komt, dan moet
het ontwerp van die website tot in de
kleinste details nauwkeurig vooraf gepland worden. Want het moet in één
keer perfect zijn. Want als de website
niet goed is en het moet opnieuw, dan
ben je nogmaals 30 000 tot 50 000
gulden kwijt.
Those were the days. Vijftien jaar later
lost de easycratische manager dit probleem veel makkelijker op. En vooral
veel sneller. Wanneer hij ’s morgens
bedenkt dat hij een website nodig

heeft, is die website ’s middags al
online. Zijn directie heeft hij niet om
toestemming gevraagd, want hij heeft
toch geen budget nodig. Hij bouwt
zelf een gratis website, met een van
de talloze tools op internet hiervoor,
en noemt het de bètaversie.
Wanneer de website niet blijkt te
deugen, haalt hij hem net zo makkelijk weer uit de lucht en bouwt een
geheel nieuwe site, die wel voldoet.
Nog steeds zonder investerings
kosten. Wanneer die tweede (of derde, of vierde) wél blijkt te voldoen en
aantoonbaar goed functioneert, is het
vroeg genoeg om naar zijn directie toe
te stappen om budget aan te vragen
voor een professionele uitvoering
van zijn bètasite. Die directie zal nu
veel sneller beslissen, want hoeft zich
niet meer het hoofd te breken over de
vraag of die investering wel iets gaat
opleveren. De bètasite heeft dat al in
de praktijk aangetoond. De investeringsbeslissing gaat niet langer over
een onzekere toekomst, maar kost nu
net zoveel bedenktijd als de beslissing
om de kantoorruimtes in een nieuw
kleurtje te schilderen. Bovendien kost
die professionele site nog maar een
fractie van het offertebedrag in de
jaren negentig.

Ander ontwikkelingspad Veranderingen die bottom-up ontstaan, hebben

vaak een wezenlijk ander ontwikkelingspad dan veranderingen die hi
ërarchisch zijn opgelegd. Wanneer de overheid de beslissing neemt dat
bestuurders van bromfietsen verplicht een helm moeten dragen, worden
van de ene op de andere dag onnoemelijk veel meer helmen verkocht. Een
navigatiesysteem in de auto is nooit verplicht gesteld en dan gaat de groei
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veel geleidelijker. Met name in de beginfase, voordat het tipping point is
bereikt.
Bij productinnovaties in het bedrijfsleven zagen we vaak een soortgelijk
groeipad als bij de bromfietshelm. Er was dan weliswaar geen dwingende
wet, maar een grootschalige reclamecampagne met hetzelfde effect. Grote
bedrijven zijn er vaak in geslaagd om massa’s mensen van de ene op de
andere dag product X te laten kopen, zelfs als het om zoiets onnozels gaat
als een nieuw waspoeder, of een nieuw colasmaakje. De reclame-investe
ringen waren enorm, maar als het lukt verdien je dat in veelvoud terug. Áls
het lukt. Want veel reclamecampagnes slaan niet aan.
In de nieuwe economie worden productinnovaties meestal zonder recla
me in de markt gezet. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp of aan de Goog
le-zoekmachine. Die heeft u nooit in een ster-blok gezien. Het groeipad
gaat dan aanzienlijk trager, met name in de beginfase. Deze innovaties zijn
niet van de ene op de andere dag massaal bekend, zoals bij het waspoeder
of het nieuwe colasmaakje. Maar zodra het tipping point wordt bereikt,
kan het hard gaan. Heel hard. Whatsapp en Google hebben aanzienlijk
meer gebruikers dan welk waspoeder of colamerk dan ook.
Vaste gewoontes Bij het overstappen op nieuwe materiële producten, gaan

de veranderingen relatief snel. Van lp naar cd, van video naar dvd, van lap
top naar tablet, in een jaar of twee is de noviteit de standaard geworden. En
desnoods helpt de industrie wel een handje, door het oude product steeds
minder te leveren. Maar als er één ding is dat bij de meeste mensen heel
traag verandert, dan zijn het wel de vaste gewoontes die we hebben. Me
dewerkers van grote logge organisaties willen nogal eens klagen dat hun
managers niet openstaan voor veranderingen en alles op dezelfde oude
manier willen blijven doen, maar zodra die klagers dan na een werkdag
thuiskomen, vervallen ze bij het managen van hun privéleven ook opval
lend vaak in oude vertrouwde gewoontes. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse
vakantieplanning. Een generatie geleden was het vrij gebruikelijk om de
zomervakantie al in de voorafgaande herfst te boeken. Reizen naar het bui
tenland en een vakantieverblijf boeken was een ingewikkelde zaak. Daar
hadden we intermediairs voor nodig, die de weg wisten. Zij hadden dure
winkeltjes (reisbureaus) en dure reisgidsen. Een methode die veel voor
bereiding kostte, zowel in tijd als in geld. Er waren natuurlijk ook wel een
paar mensen die op de bonnefooi op vakantie gingen, maar dat was een
wel zeer avontuurlijke methode. Dan moest je wel een soort van hippie
zijn. Een beetje op goed geluk rondrijden door Frankrijk, hopen dat je toe
vallig een herberg tegenkomt én dat die dan ook nog een vrije hotelkamer
voor je heeft én dat de herbergier je niet oplicht, dat is allemaal veel te veel
onzekerheid voor de gemiddelde vakantieganger. In de context van toen
was ‘vroegboeken’ gewoon een slimme actie. Door vroeg te boeken kocht
je als het ware een stuk zekerheid.
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Maar vandaag de dag? Nog steeds plannen miljoenen mensen heel lang
van tevoren hun vakantie. Omdat ze dat nou eenmaal altijd zo hebben
gedaan en die strategie is immers jarenlang goed bevallen. Een vaste ge
woonte die altijd goed heeft gewerkt, verander je niet zomaar. Maar het
bijbehorende argument voor die vaste gewoonte — meer zekerheid door
vroegboeken — is niet langer een valide argument. Sluipenderwijs zijn de
kansen gekeerd en verhoog je juist je zekerheid door niet vooraf te boe
ken. We kunnen vandaag beslissen om op vakantie te gaan en meteen in
de auto te stappen, richting zuiden. Onderweg kijken we op de smartphone
naar de actuele weerprognoses en kiezen we een bestemming die daarop
aansluit. We hoeven niet vooraf naar de anwb om wegenkaarten te kopen
en de route uit te stippelen. Dat doet TomTom wel voor ons, of Google
Maps. Wanneer er veel files zijn, passen we à la minute onze ruwe plannen
aan. Dan slapen we de eerste nacht wel in Vlaanderen in plaats van in de
buurt van Parijs. Op de telefoon zoeken we een leuk hotelletje, of een ge
schikte kamer op Airbnb. Zonder kosten of moeite krijgen we binnen en
kele tellen realtime een actueel compleet overzicht van de beste adressen
tegen de beste prijzen. De nieuwe werkelijkheid is dat we opeens vele ma
len meer zekerheid hebben dan via de ouderwetse boekingsmethode. Want
die aanbieder waarbij je een half jaar van tevoren moest boeken én beta
len, die kan inmiddels failliet zijn gegaan. Of de plaats van bestemming die
toen nog zo ideaal leek, is nu ongeschikt, bijvoorbeeld omdat er noodweer
is, in plaats van 30 graden en zon. Of omdat het er onveilig is geworden,
wegens recente aanslagen. Zolang het ministerie van Buitenlandse Zaken
nog geen negatief reisadvies heeft afgegeven, moet de vroegboeker tussen
de dreigende bommen slapen. De moderne vakantievierder is sneller dan
BuZa, die heeft daar geen last van.
De vroegboekmetafoor De hiërarchische organisatie lijkt sprekend op de

vroegboeker. Alles werd altijd ruim van tevoren gepland, wánt dat bood
meer zekerheid. Maar is dat nog wel zo? De slagkracht en snelheid om
kleine of grootse plannen te verwezenlijken, zijn revolutionair toegeno
men, maar nog lang niet iedereen handelt naar die nieuwe mogelijkheden.
In de nieuwe context is de oude methode van de langdurige voorbereiding,
de gedetailleerde planning en het uitvoerig vergaderen, meestal niet langer
de beste methode van werken.
In grote hiërarchische organisaties, zowel bij overheid als bedrijven, is
het al eeuwenlang gebruik om alles zeer langdurig en nauwkeurig voor te
bereiden. Over de simpelste dingen wordt soms wel een jaar vergaderd.
Wanneer iemand deze stijl van aanpak gedurende zijn hele leven gewend
is, wordt dit al snel verward met noodzaak, in plaats van met gewoonte. In
de tijd dat men bezig is met het vaststellen van een vergaderdatum, heeft
de Nooit Af-aanhanger zijn prototype al gereed. De meest succesvolle
mensen zijn vaak diegenen die gewoon ‘doen’ in plaats van te vergaderen.
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Ze bouwen iets en zoeken onderweg mensen die meedenken en meebou
wen. Concreet resultaat werkt vaak heel inspirerend, en vergemakkelijkt
ook het verder denken. De plannen wijzigen ook vaak onderweg. Er ligt
niet te veel vast. Slechts een zeer ruwe schets van de route.
De traditionele manier van dingen organiseren kwam voort uit de con
text van toen. Er was een enorme informatieschaarste, en informatie uit
wisselen was tijdrovend en ging moeizaam. Er was (mede daardoor) heel
veel geld nodig voor een concrete investering. In die context van toen was
de langdurige voorbereiding, de gedetailleerde planning en het uitvoerig
vergaderen de beste methode van werken en organiseren. In het digitale
tijdperk is dit grotendeels achterhaald. We hebben makkelijk toegang tot
oneindig veel informatiebronnen en we kunnen razendsnel online infor
matie en ideeën uitwisselen en mensen mobiliseren. Er is helemaal geen
geld meer nodig om van start te gaan. Er zijn voldoende werkbare alter
natieven aanwezig om dingen succesvol kosteloos te organiseren. En als je
veranderingen organiseert zonder geld, dan is de bureaucratische hiërar
chie meestal een tandeloze tijger.
Teleurstellingen worden breed uitgemeten Wanneer men nieuwe techno

logieën en mogelijkheden een op een implementeert in de oude context
van vaste gewoontes, dan valt de opbrengst meestal zwaar tegen. Wie een
e-book koopt en dat vervolgens gaat uitprinten en er een mooi geplastifi
ceerd kaftje omheen knutselt, is een stuk slechter af dan iemand die een
papieren boek in de winkel koopt. Het e-book krijgt pas waarde zodra je
ook de leesgewoontes gaat aanpassen. Belachelijk voorbeeld? Vertel dit
voorbeeld dan maar aan die vele managers die meer bottom-up initia
tieven in hun organisatie willen invoeren, en dat vervolgens van bovenaf
gaan opleggen en controleren, inclusief organogrammen van zelfsturing.
Of aan die talloze ondernemers die roepen dat adverteren op social media
echt niet werkt. Echt, ze hebben het geprobeerd, maar er was niemand die
hun oldskool éénwegcommunicatie wilde retweeten. Tja, als je het drieën
tachtigste pizzarestaurant in de stad bent, dan staat natuurlijk niemand te
popelen om jouw Facebookpagina te liken. En dan heb je dus wél reclame,
geld en banken nodig. Dan mag je achter aansluiten in de rijen van de bu
reaucratie. Maar als je je product of dienst aanpast, echt onderscheidend
maakt, dan heb je helemaal geen advertenties meer nodig, dan worden
je social media de kanalen voor tweewegcommunicatie met enthousiaste
fans, die als vliegwiel fungeren in je doorvertelbaarheid.
Het zijn vooral de ‘pizzaboeren’ met hun Wij-Zijn-Eigenlijk-Hetzelf
de-Als-De-Concurrent-advertenties, die hun teleurstellingen over de
nieuwe mogelijkheden breed uitmeten. Of eigenlijk meer nog: hun oude
vertrouwde leveranciers, zoals de drukker van folders, de huis-aan-huiskrant en andere oude media, die daarmee hopen dat ze de veranderingen
kunnen vertragen, zodat er voor hen nog klandizie overblijft.
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Dakloze consultants
Controle, angst, regels en procedures;
ze houden verband met elkaar. De
behoefte aan regelgeving komt maar
al te vaak voort uit de angst om de
controle te verliezen. Veel managers
zijn geneigd om met behulp van
regels en protocollen vaste structuren te creëren. Die vaste structuren
bieden (ogenschijnlijk) houvast en
verminderen de angst. Maar hoe ga
je als manager om met een periode
waarin je bedrijf van de ene reorganisatie in de andere reorganisatie holt
en waarin elke vaste structuur lijkt te
ontbreken? Dát was de kernvraag van
de jaarlijkse heidag van een groep
managers uit de zorgsector.
In voorgaande jaren was er steeds een
gerenommeerde goeroe als gast. Die
vertelde dan in iets andere woorden
wat de managers eigenlijk al wisten.
En na afloop klopte men elkaar op de
schouders en dronk nog een glas bier.
Dit jaar was niet vooraf bekendgemaakt wie de speciale gast was. Het
organiserende bureau Downsideup
wilde dat het een verrassing bleef. En
verrassend was het! De speciale gast

werd aangekondigd met: ‘Een groep
experts in het overleven zonder enige
vaste structuur. Daar kunt u vast veel
van leren.’
De gordijnen gingen open en onder
tromgeroffel verscheen een tiental
zwervers en daklozen ten tonele. Na
enige onwennigheid in het begin,
moesten de managers aan het eind
van de dag erkennen dat ze veel
hadden geleerd. Dat ze dikwijls
vastzitten in hun eigen structuren
en dat veel problemen er meteen al
heel anders uitzien als je er anders
naar kijkt. Zoals een van de deelnemers bijvoorbeeld verwoordde: ‘Ik
dacht dat ik van nature heel flexibel
was, maar tijdens het diner dat we
samen met de daklozen moesten
koken ontdekte ik tot mijn verrassing
hoe belangrijk regels voor mij zijn.
Het recept vermeldde vijf eetlepels
suiker en ik wilde dus automatisch
vijf afgestreken eetlepels gaan tellen.
De dakloze glimlachte slechts, pakte
het pak suiker en strooide gewoon op
gevoel ongeveer vijf eetlepels in de
beslagkom. Een eyeopener.’

Angst Angst is wellicht de grootste vertragende kracht voor veranderingen.

Ieder mens heeft er last van. De een wat meer dan de ander. De meeste
mensen hebben van nature een afkeer van veranderingen. En dat is ook
heel begrijpelijk, want veranderen betekent dat je oude kennis en oude
gewoontes overboord moet gooien. En ook vaak oude bezittingen of ver
worvenheden. En wat krijg je ervoor terug? De verandering gaat gepaard
met onzekerheden, met angst om iets te verliezen of erop achteruit te gaan.
Die innerlijke natuurlijke onzekerheid van de mens kan uitgroeien tot sub
stantiële veranderangst wanneer professionele angstverspreiders uw onze
kerheden gaan aanwakkeren.
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De professionele angstverspreiders Bestaan die dan? Wie zijn dat dan? De

drie bekendste professionele angstverspreiders zijn 1) Overheden die re
gelgeving legitimeren (‘We gaan uw toilettas onderzoeken, want er kan
wel een bom in uw tandpasta zitten’) 2) Commerciële bedrijven die hun
verkoopdaling willen afremmen (‘Koop mijn cd, want als u hem illegaal
downloadt krijgt u een virus op uw computer’) 3) De media, die incidenten
uitvergroten (‘Alweer een dodelijk slachtoffer!’). De oerwetten van de me
dia zeggen: ‘Goed nieuws is geen nieuws.’ Onheil, rampen en ellende; dát
is goed voor de kijkcijfers en voor de oplages. Seth Godin heeft een fraaie
uitdrukking hiervoor bedacht: Münchhausen by proxy by media.
We kunnen nu al voorspellen dat wanneer over een paar jaar het eerste
dodelijke verkeersongeluk met een onbemande auto plaatsvindt, dat dit
breed uitgemeten op de voorpagina’s zal staan. Maar zelfs wanneer het
onheil nog helemaal niet heeft plaatsgevonden, hebben de media al de nei
ging om in te zoomen op het potentiële onheil. Let maar eens op, wanneer
morgen in de krant of op tv een willekeurige innovatie wordt besproken.
Een opvallend groot deel van de journalistieke vragen gaat over wat er mis
kan gaan, in plaats van wat er goed kan gaan!
Wie de dagelijkse waan van het nieuws volgt, kan daar behoorlijk de
pressief van worden: ‘Je kunt niet eens meer veilig op straat lopen tegen
woordig. En er is overal ellende op de wereld.’ De realiteit is echter heel
anders. In werkelijkheid daalt het aantal geweldsmisdrijven. En voor de
rest gaat het ook zo slecht nog niet. Wereldwijd stijgt de levensverwach
ting, daalt het aantal oorlogsslachtoffers en daalt het aantal mensen onder
de armoedegrens, en niet zo’n klein beetje ook. En alle gruwelberichten
over IS ten spijt, de kans om door onthoofding te sterven is wereldwijd de
afgelopen vijfhonderd jaar nog nooit zo klein geweest als nu.
Wanneer de media uitsluitend hun eigen kijkcijferverhogende inci
denten-inzoom-angst verspreiden, verandert er niets, want dat deden ze
immers altijd al. Angstiger wordt het echter als de media steeds vaker co
py-paste-journalistiek leveren en daardoor steeds veelvuldiger klakkeloos
het werk van de andere professionele angstverspreiders uitvergroten.
Laten wij er daarom ook eens een onheilstijding uit gooien: ‘Pas op voor
het nieuws! Er kan steeds meer angst komen!’
Machthebbers die bestaande belangen verdedigen Het zit in de mens

om zijn verworvenheden te verdedigen. Zelfs een fietsendief beschouwt
een gestolen fiets al binnen een halve dag als een verworvenheid en zal
heel boos worden als vervolgens iemand anders ‘zijn’ fiets pikt. Wanneer
mensen niet alleen verworvenheden hebben, maar ook de macht en de
mogelijkheden om deze verworvenheden te verdedigen, zullen ze dat niet
nalaten. Dat klinkt wat cynisch, maar misschien is het eerder naïef om het
tegendeel te verwachten. De geschiedenis leert ook niet anders dan dat dit
een vast terugkerend patroon is. Veel oorlogen gaan over landjepik. De
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oorspronkelijke eigenaar wil zijn land terug, maar de nieuwe eigenaar wil
het niet teruggeven. Binnen organisaties is dit niet anders. De manager die
verantwoordelijk is gesteld voor een afdeling, is maar zelden blij als een
deel van zijn afdeling wordt overgeheveld. En zo verdedigen ook comple
te beroepsgroepen, bedrijven en bedrijfstakken ‘hun’ territorium. Waarbij
het niet uitmaakt of die bedrijven commercieel zijn, of het maatschap
pelijk nut dienen. Denk bijvoorbeeld aan de Openbare Bibliotheken. Een
prachtige, zéér nuttige uitvinding, die is ontstaan in een tijd dat er grote
schaarste was aan boeken. Zonder bibliotheken konden kinderen en arme
mensen geen boeken lezen. Dát was het legitieme argument om die bi
bliotheken neer te zetten en daar miljarden belastinggeld aan uit te geven.
Nu boeken digitaal zijn geworden, en kosteloos eindeloos gereproduceerd
kunnen worden, is er geen schaarste meer. Er is geen enkele noodzaak
meer om een geleend e-boek terug te brengen en weer in de kast te zetten.
Eén landelijke bibliotheeksite, waar alle boeken zijn te downloaden, zou
ook volstaan. Begrijp ons goed, wij zijn bibliofielen en bibliotheekfans, en
we zouden het vreselijk jammer vinden als de bibliotheken moesten ver
dwijnen. En bibliotheken hebben ook nog een andere grote maatschappe
lijke waarde. Maar het oude argument van schaarste is gewoon niet langer
een valide argument.
De pointe is dat bibliotheekmedewerkers nooit zullen voorstellen om
de tent te sluiten. Zij zullen al het mogelijke in het werk stellen om hun
organisatie, hun inkomsten en hun werkgelegenheid te behouden. Zij ver
schillen daarin niet van andere bedrijven die hun verworvenheden trach
ten te behouden, zoals taxibedrijven die Uber willen dwarszitten, zoals
telecomproviders die hebben getracht Whatsapp onmogelijk te maken, en
zoals de Amerikaanse posterijen die, om het hoofd boven water te houden,
lobbyen voor een belastingheffing op iedere verzonden e-mail. En zoals
De Telefoongids bv, die maar stug blijft doorgaan met bossen kappen om
dikke telefoonboeken te maken, die ongevraagd door brievenbussen wor
den gepropt. Alleen maar omdat daar een businessmodelletje aan hangt
(elke vetgedrukte bedrijfsnaam in het telefoonboek levert geld op), en niet
omdat iemand ze nodig heeft. De laatste keer dat wij een nummer opge
zocht zagen worden in een telefoonboek, was in 2004, door Cornelia Maria
Vierhouten, in Huize Avondrood. Zij is inmiddels overleden. We geven toe,
telefoonboeken zijn ook als handig bijzettafeltje te gebruiken. Maar dan
zou je toch op zijn minst het milieu een beetje kunnen sparen door niet al
die bladzijden te bedrukken met inkt?

DE VERTRAAGMIDDELEN
Wetgeving, bureaucratische obstakels, juridische strijd en beïnvloeding van
de publieke opinie zijn de belangrijkste vertraagmiddelen van hen die de
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macht en de middelen hebben om oude verworvenheden te verdedigen ten
koste van nieuwkomers die het efficiënter zouden kunnen en willen doen.
Pr en lobby spelen een sleutelrol. Het lobbywerk masseert niet alleen de
politiek om de gewenste wettelijke bescherming te krijgen, maar belang
rijker nog: de publieke opinie. Want in een democratie volgt de politiek
meestal de publieke opinie. De traditionele onafhankelijke media — kran
ten, publieke omroep — zijn zeer kwetsbaar geworden voor deze pr en lob
by, nemen pr-berichten op grote schaal klakkeloos over (Zie hoofdstuk 2:
Flat Earth News). En bij de commerciële tv-zenders en bladen staat sowieso
niets in de weg om een boodschap bij een publiek te bezorgen. Je kunt een
tv-programma kopen voor elke gewenste boodschap.
De pr- en voorlichtingsbedrijfstak, maakt in haar werk dankbaar ge
bruik van een aantal zwakheden van de gemiddelde burger of consument.
Bijvoorbeeld door steeds vaker ‘framing’ toe te passen. Maar ook door in
te spelen op heilig ontzag voor de wetenschap, voor de media en getallen
blindheid.
Wetgeving Waarom heb je eigenlijk een vergunning nodig om een crèche te

beginnen? Voor moeder zijn heb je toch ook geen vergunning nodig? En
ook niet als de kindjes van andere ouders komen spelen. Bij een crèche
met een vergunning zijn de kinderen in veilige handen, bij bekwaam opge
leid personeel, zo luidt de verklaring. Maar de ouders van de kinderen op
het Hofnarretje hebben spijt als haren op hun hoofd dat ze die verklaring
geloofd hebben. En waarom heb je eigenlijk een taxivergunning nodig?
Voor autorijden volstaat toch een rijbewijs? En waarom zou je per wet
willen verbieden dat mensen online een nieuwe auto kopen? Toch is dat
een actuele discussie in de Verenigde Staten. Want traditionele autobedrij
ven hebben dure showrooms en het zou oneerlijke concurrentie zijn als je
zomaar online een auto kan kopen.
Wat fijn dat we zelf zonnepanelen op ons dak kunnen leggen. Dan hoe
ven we geen dure stroom meer te kopen bij het grote energiebedrijf. Maar
hé, waarom komt er dan opeens een torenhoge importheffing op zonne
panelen uit China? En waarom moet een eenvoudige burger een btw-ad
ministratie voeren als hij op zonnige dagen een paar kilowatt stroom aan
het energienet geeft, op straffe van een naheffing van 5000 euro? Dat zou
een bureaucratisch foutje kunnen zijn, maar als de Vereniging Eigen Huis
staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vriendelijk verzoekt of die ver
plichting voor particulieren kan vervallen, ziet Wiebes geen aanleiding om
de regels aan te passen.
Wie zit er toch achter al die wetten? Hoe komen ze tot stand? Wie beïn
vloedt achter de schermen de besluitvorming? Het zal toch niet zo zijn dat
de lobby van Eigen Huis wordt overvleugeld door tegengestelde lobby’s uit
de energiebedrijven?
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Lobby Lobby is een zeer krachtig en effectief middel om de publieke opinie

te beïnvloeden en om gewenste maatregelen (tot aan wetgeving toe) te ver
snellen, of om ongewenste maatregelen te voorkomen. Het lobbymiddel
wordt voornamelijk ingezet om de belangen te behartigen van een kleine
groep wiens belangen niet parallel lopen met de belangen van de popula
tie als geheel. Want als bijvoorbeeld de meerderheid van de bevolking de
vrijheid wil hebben om ’s morgens voor het ontbijt ochtendgymnastiek te
doen, dan is daar geen enkel lobbywerk voor nodig. Die vrijheid is er al, en
er is ook geen enkele aanwijzing dat iemand ons die vrijheid wil afnemen.
Lobby ontstaat pas als er belangen in het spel zijn.
Sommige organisaties en bedrijven spenderen astronomische bedragen
aan lobbycampagnes. De exacte bedragen zijn veelal onbekend omdat lob
byuitgaven ook wel eens als marketing-, research- of communicatiekosten
in de boeken staan, dus de schattingen lopen uiteen, maar het lijdt geen
twijfel dat het in de miljarden euro’s per jaar loopt. Dat de farmaceutische
industrie hoog in het lijstje staat van bedrijfstakken met grote lobbybud
getten, is algemeen bekend. Maar ook bedrijven waarvan je het niet meteen
verwacht, zoals bijvoorbeeld accountants, lobbyen er lustig op los. En zoals
het accountants betaamt, vermelden zij hun lobbyuitgaven keurig in hun
jaarrekening. De vier grote accountantskantoren in de Verenigde Staten
spendeerden in 2011 gezamenlijk al 9,4 miljoen dollar, aldus Reuters. Vol
gens de accountants zelf is het lobbyen bedoeld om de communicatie met
de toezichthouders te optimaliseren, of om PricewaterhouseCoopers-top
man Bob Moritz te citeren: ‘To make sure we have a common understanding of
the challenges that each of us faces.’ Kritische journalisten menen echter dat
de lobbyisten van de big four proberen de toewijzing te beïnvloeden van
consultantswerk dat wordt uitbesteed door overheidsinstanties, om hun
oligopolie in stand te houden. En hoe denken de overheidsinstanties over
het gelobby van de grote accountantskantoren? Bij de Europese Commis
sie in Brussel vallen zelfs woorden als ‘excessief’, ‘onacceptabel’ en ‘nog
erger dan de vanouds als zeer krachtig bekend staande bankenlobby’.
En als we dan in gedachten houden dat de accountantslobby nog ver
waarloosbaar klein is vergeleken met de lobby’s van andere bedrijven,
openbaart zich de omvang van het lobbylandschap. Wanneer commerciële
bedrijven zoveel geld investeren, kunnen we er zeker van zijn dat zij gelo
ven dat deze investeringen meer geld opleveren dan ze kosten. Wanneer de
investeringen in de miljarden lopen, moeten ergens weer miljarden worden
terugverdiend.
Toch wordt de invloed van lobbywerk door menigeen zwaar onderschat.
Alsof lobbyen slechts bedoeld is om de wetgevers vriendelijk voor te lich
ten. Voor wie nog twijfelt aan de maatschappelijke invloed van lobbyen
hebben we een leuk experimentje bedacht om zelf thuis uit te voeren. (Zie
kader: Het lobby-experiment.)
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Het lobby-experiment
Om zelf thuis uit te voeren:
Stap 1: Indien nodig, open eerst een
Twitteraccount en volg een paar twitterende wijkagenten.
Stap 2: Verzamel zes sloffen sigaretten
en zes flessen jenever en zet ze op een
tafel.
Stap 3: Maak er een foto van en plaats
deze op Twitter.
Stap 4: Wacht een maandje en kijk
wat er gebeurt.
Is er helemaal niets gebeurd? Herhaal
deze stappen dan nogmaals, maar
nu met zes wietplantjes en wacht tot
u het geluid van een politiehelikopter boven uw huis hoort. Dat is best
merkwaardig, want volgens talloze
wetenschappelijke onderzoeken

verschillen alcohol, tabak en wiet niet
zo gek veel in schadelijkheid voor
de gezondheid. Maar voor zover er
al een verschil in schadelijkheid is,
wordt wiet meestal aangewezen als
de minst schadelijke van de drie. De
wiethandelaren hebben echter niet
zo’n krachtige lobby als de georganiseerde tabaks- en drankhandel.
DISCLAIMER: Met dit experiment willen
wij geenszins een pleidooi houden
voor een verbod op tabak- en drankverkoop, noch voor het vrijgeven
van wietverkoop. Dit experiment is
uitsluitend bedoeld om na te denken
over het effect van lobbyen. O ja, ook
dit nog: uitvoering van dit experiment
is geheel voor eigen risico!

Framing Framing is misschien wel het meest gebruikte communicatietrucje

uit de gereedschapskist van het pr- en lobbyleger. Door het kiezen van
bepaalde woorden wordt er een associatief denkraam geplaatst om de
boodschap. De ontvanger van de boodschap wordt gemanipuleerd om de
boodschap binnen dit kader te zien. Oorspronkelijk was framing vooral
iets voor verkiezingstijden, een ietwat lompe vorm van verkiezingsreto
riek. Toen vvd-leider Hans Wiegel zijn politieke concurrent Joop den Uyl
vlak voor de Kamerverkiezingen met Sinterklaas vergeleek, kostte dit de
PvdA een paar zetels. Een paar decennia later wordt dit wapen veel grim
miger gehanteerd. Wanneer de sp vlak voor de Tweede Kamerverkiezin
gen van 2012 de grootste partij dreigt te worden, wordt sp-fractievoorzitter
Emile Roemer door een aantal media vakkundig geframed als ‘de Mao van
Boxmeer’ en ‘de man die acht jaar over de havo deed’. De impliciete bood
schap is natuurlijk: ‘Zo’n man willen we toch zeker niet als premier?’ Deze
framingsactie blijkt zeer succesvol. Binnen enkele weken daalt de sp van
veertig zetels in de polls, naar vijftien zetels op de verkiezingsdag.
De techniek van framing wordt tegenwoordig zo’n beetje standaard
toegepast in nagenoeg iedere persverklaring van voorlichters. En het
frappante is: de boodschap van de voorlichter wordt meestal inclusief het
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aangebrachte ‘frame’ overgenomen in het nieuws. Menig (hoogopgeleid!)
nieuwsconsument is dit nog nooit opgevallen, maar wanneer je het een
maal doorhebt, zie je het dagelijks vele malen terug op de nieuwspagina’s
en in het journaal. Net als bij politie- en justitiewoordvoerders, die op hun
schrijfbureau een framingwoordenboekje lijken te hebben liggen. Zelden
lees je nog dat de politie een actie tegen prostitutie-overlast heeft uitge
voerd. De persverklaring luidt dat het ging om ‘de aanpak van vrouwen
handel’. De bedoeling van dit frame is zonneklaar. De woordvoerder wil
de publieke opinie voor zich winnen. Een jacht op prostituees zal door een
flink deel van de bevolking worden afgekeurd (‘Kan de politie niet beter
boeven vangen?’), maar vrouwenhandel, dáár is ieder weldenkend mens
op tegen (‘Goed dat de politie daar iets tegen doet!’). Dus door dat ‘frame’
te hanteren, óók als er alleen maar vrijwillige prostituees werden opgepakt,
creëert de voorlichter meer maatschappelijk draagvlak voor het politieop
treden. En de kranten nemen deze woordkeuze bijna altijd letterlijk over.
Nog niet overtuigd? Het framingwoordenboek van de politievoorlichter
is onuitputtelijk. Wanneer een verdachte van inbraak wordt gearresteerd
staat in de krant dat hij is ‘aangehouden in het bezit van inbrekerswerk
tuig’. Geen journalist die nog de tijd heeft om de voorlichter te bellen om
dat te specificeren. Maar als de journalist dat wél zou doen, zou hij mo
gelijk horen dat het betreffende inbrekerswerktuig bestond uit een paar
handschoenen! Menigmaal ook lezen we in krantenberichten dat bij de
verdachte ‘contant geld is aangetroffen’. Ja, en? Hebben we niet allemaal
vaak contant geld bij ons in onze portemonnee? Wat is de toegevoegde
waarde van deze mededeling, anders dan het aanbrengen van een frame?
Belastingontduiking is een wijdverbreid vergrijp dat door menig burger
eerder als een nationale volkssport wordt gezien dan als een zwaar crimi
nele daad. Maar als u zich daar schuldig aan maakt en de fiod maakt jacht
op u, dan heet u geen belastingontduiker, maar wordt u geframed als een
‘witwasser’. En als u onlangs bij mooi weer op een verlaten snelweg bent
geflitst met 103 kilometer per uur, daar een schikking voor heeft ontvangen
die u braaf heeft betaald, dan is de kans niet gering dat u — zonder dat u het
wist — anoniem in de lokale krant bent aangeduid als een wegpiraat die de
verkeersveiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht.
Maar het kan nog erger. Heeft u toevallig recent een blauwe envelop
ontvangen en heeft u nog niet betaald? In administratieve termen heet
dat dan een belastingschuld. U bent debiteur van de Belastingdienst. Niet
meer, niet minder. Desnoods bent u een dubieuze debiteur, als de beta
lingstermijn is overschreden. Totdat u in Elsevier leest dat u in het gemeen
schappelijk spel van voorlichters en media bent geframed als ‘crimineel’.
Het staat er echt: ‘Honderden criminelen opgepakt bij politiecontrole A13’ zo
lezen we in de kop. Twee alinea’s verderop blijkt dit echter voor meer dan
90 procent te gaan om ‘mensen met een belastingschuld’. De controles had
den geleid tot grote files en veel ergernis, dus was er een excuserende ver
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De linkertepel van de klokkenluidster
Framing kan ook een beeld zijn, in
plaats van woorden. Een tekening,
een cartoon of een foto. A picture
is worth a thousand words en dat
plaatje hoeft niet groter te zijn dan
een ingetekend Hitlersnorretje op de
verkiezingsposter van een politiek
tegenstander. Die paar met zwarte viltstift aangebrachte streepjes
kunnen meer effect op de verkiezingsuitslag hebben dan een briljant essay
op de opiniepagina. Maar het kan nog
kleiner dan een snor. Een tepel!
Een sns-bankier wordt verdacht van
fraude. Een medewerkster van die
bank is uit de school geklapt, heeft
een boek geschreven over de praktijken en doet aangifte bij justitie. Tot
zover het objectieve nieuws. Dit is dus
een typisch gevalletje klokkenluidster.
Maar er is nog een klein pikant detail:
de klokkenluidster in kwestie heeft
het bed gedeeld met de bankier in
kwestie.
De Telegraaf presteert het vervolgens
om het nieuwsbericht over de aangifte te illustreren met een foto van de
klokkenluidster in lingerie. Eén tepel

is overduidelijk zichtbaar op de foto.
Zij wordt hierdoor geframed als een
wraakzuchtige ex-minnares die met
modder smijt. Maar de bankier is wel
degelijk gearresteerd. Een onafhankelijke rechtbank zal later wel oordelen
of de bankier al dan niet de wet heeft
overtreden. Het is best mogelijk dat
de klokkenluidster valse aantijgingen
heeft gedaan, maar ook zij zal dan
op haar beurt aangeklaagd kunnen
worden, en mogelijk vervolgd worden
voor laster of smaad. Dat merken we
later wel.
De Telegraaf begeeft zich met deze
voorbarige framing wel op glad ijs.
Voor hetzelfde geld zouden we nu dit
frame met een tegenframe kunnen
beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘De
kritische krantenlezer begrijpt hieruit
dat de sns-top waarschijnlijk vriendjes
heeft op de redactie. De toekomstige
berichtgevingen in De Telegraaf over
de sns-fraudezaak zullen we daarom maar met een flink korreltje zout
nemen.’
Zo makkelijk is dat dus, dat framen.

klaring nodig. De slotregel uit het Elsevier-artikel is verbijsterend: De politie
deed dit op de A13 omdat de snelweg twee steden met veel criminaliteit verbindt.
Zelfs de aanhalingstekens ontbreken! Zou het echt mogelijk zijn dat
ook maar één journalist zo’n rare kromme zin zelf ooit zou kunnen beden
ken? Of kan die zin alleen maar letterlijk opgetekend zijn uit de mond van
een voorlichter?
Scheefrijder Framing is overal en de pers is steeds vaker de spreekbuis van

de pr. Een klokkenluider kan een spion genoemd worden, een politiek ac
tivist een terrorist. Een eigentijdse oorlogszuchtige dictator met een goede
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spindoctor, heet ‘een staatsman die met inzet van het leger de democratie
in het land wil herstellen’.
Quizvraagje! Hoe heet de persoon die op een kunstmatig schaarse wo
ningmarkt de beschikbare woningen verdeelt, voor veel te hoge maande
lijkse huurbedragen, zodat er genoeg geld overblijft om deze persoon van
zo’n vorstelijk salaris te voorzien dat hij nog meer geld verdient dan de
minister-president? Makkie! U antwoordde natuurlijk ‘directeur van een
woningcoöperatie’. Maar wat nou als een persoon dat niet doet met wo
ningen die eigendom zijn van een coöperatie, maar met woningen die pri
vé-eigendom zijn? Dan wordt hij doorgaans een ‘huisjesmelker’ genoemd.
Bottomline doen beide personen exact hetzelfde, maar het frame verricht
wonderen in de beeldvorming. Want op een en dezelfde dag kunnen rustig
twee berichten in de krant staan. Bericht 1: ‘Rechter zet regeling topinko
mens buiten werking voor directeuren woningcorporaties.’ Bericht 2: ‘De
minister van volkshuisvesting wil huisjesmelkers strenger aanpakken.’
En niemand die de vraag stelt wat nou eigenlijk precies het verschil is
tussen het een en de ander. Het frame heeft al afdoende zijn werk gedaan.
Gestimuleerd door dit succes, introduceren de corporaties een nieuw be
grip: de scheefhuurder! Een briljant frame. Dankzij dit ene woordje wordt
zowel de politiek als de publieke opinie effectief gemanipuleerd. Scheef
huurders moeten voortaan meer huur betalen! En het klinkt nog logisch
ook. Totdat we ons realiseren dat dit een keihard frame is. Want als u drie
keer modaal verdient en u kiest ervoor om in een Suzuki Alto te rijden, bent
u dan een scheefrijder? Hoe normaal is het als u dan 1000 euro extra zou
moeten betalen voor die auto? Dat u meer voor die auto moet betalen dan
uw buurman met een lager salaris?
Zelfs de wetenschap is niet meer veilig voor het verwoestende effect van
framing. De oertaak van een wetenschapper is dat hij een idee bedenkt,
een hypothese formuleert en vervolgens onbevangen die hypothese gaat
onderzoeken. Op basis van de onderzoeksuitkomsten formuleert hij een
theorie. Die dan per definitie een tijdelijk karakter heeft. De theorie blijft
geldig totdat de volgende wetenschapper de theorie ontkracht door nieuwe
hypotheses te onderzoeken en te bewijzen. Dát is wetenschap. Maar in het
huidige academische landschap kan het nogal eens voorkomen — vooral
op politiek gevoelige onderzoeksterreinen — dat een wetenschapper die
twijfels heeft bij de actuele theorieën in zijn vakgebied, en daarom tegen
gestelde hypotheses wil onderzoeken, al bij voorbaat wordt geframed als
‘denialist’, wat zeer schadelijke gevolgen voor zijn wetenschappelijke car
rière kan hebben. Dat vinden wij een zeer tragische ontwikkeling. De we
tenschap bestaat nou juist bij de gratie van de ‘ontkenners’. Dat de aarde
rond is, weten we nou juist door eigenwijze lieden die ontkenden dat hij
plat is. Alleen al het gebruik van het woord ‘denialists’, besmeurt de we
tenschap. Een wetenschap die zijn denialists elimineert, elimineert in feite
de wetenschap zelf.
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Dronkenlap of bob?
Framing gaat vaak hand in hand met
zwart-witdenken. Iets is goed, of
het is fout. Meer smaken hebben we
niet. Stel, u rijdt in uw auto en wordt
aangehouden voor een alcoholtest.
De test geeft aan dat uw promillage
0,5 bedraagt. Fout! Dat kost u dan
350 euro boete en u mag niet verder
rijden. En als u een grote mond geeft
tegen de politieagent kunt u in de
boeien worden geslagen. Los van de
juridische strafmaatregelen is een
grote publieke morele verontwaardiging uw deel. U bent namelijk officieel
geframed als dronkenlap, een gevaar
op de weg.
Hoe geheel anders vergaat het de automobilist die na u wordt aangehouden en bij wie de test een promillage
van 0,49 aangeeft. Deze krijgt een
mooie sticker van Oom Agent omdat
hij een bob is. Hij mag verder rijden
en wordt vriendelijk nagewuifd, want
hij is geframed als veilige automobilist.
Hoe realistisch is dat? Wanneer een
promillage van 0,5 onverantwoord
is, zal 0,49 promille dan niet na-

genoeg even onverantwoord zijn?
Zou het überhaupt mogelijk zijn om
wetenschappelijk vast te stellen dat
een automobilist met een alcoholpromillage van 0,49 in zijn bloed een
significant betere rijvaardigheid heeft
dan iemand met 0,5? Uiteraard moet
je ergens een grens trekken en ooit is
die grens getrokken bij 0,5, met alle
gevolgen van dien voor wie net boven
die grens zit. Veel te weinig wordt echter beseft dat zo’n grens vrij arbitrair
is vastgesteld.
Voor hetzelfde geld was die grens ooit
op 0,45 gezet en dan was die zogenaamd veilige bob nu ook bestempeld als dronkenlap.
Hoe arbitrair die vastgestelde grenzen
zijn, wordt treffend duidelijk voor
automobilisten in de grensstreken. In
theorie is het mogelijk dat u binnen
een paar minuten twee keer wordt
aangehouden en met exact dezelfde
hoeveelheid alcohol in uw bloed in
het ene land een mooie sticker krijgt
en in het andere land, een kilometer
verderop, in de boeien wordt geslagen.

Voor wie nog denkt: Boeiend hoor, maar waarom staat dit in dit boek?
het volgende: wanneer u volgend jaar een slim nieuw product of dienst
bedenkt (of gebruiker daarvan bent), dat zo goed is dat de aanbieders van
het voorgaande product of dienst geld of macht gaan verliezen, dan zullen
zij niet schromen om hun belangen te verdedigen door u te framen. Daar
kunt u maar beter op voorbereid zijn. Om dit op tijd proactief te pareren.
Want als er eenmaal vakkundig is geframed, is er meestal geen kruid meer
tegen gewassen. Het middel framing is zeer sterk.
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Misleidende statistieken en grafieken ‘There are lies, damned lies, and sta-

tistics’ is een bekende uitspraak uit Mark Twains autobiografie. Deze uit
spraak is strikt genomen onzin. Statistiek is een zuivere wetenschap, het
is gewoon pure eerlijke onbetwistbare wiskunde. De leugens ontstaan niet
door de statistiek zelf, maar door de statistische uitkomsten uit zijn ver
band te rukken, door ze sluw te presenteren. Iedereen kan dat. Dus ook de
pr- en lobbyprofessionals die hun boodschap met cijfers willen illustreren.
Een paar bekende voorbeelden van statistiekmanipulatie:
Statistiekmanipulatie (1): as-jemenou!

(Wijzig de verticale as van de grafiek.)
200
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Easycratie blijft explosief groeien

Easycratie is dood

Zelfde cijfers, ander verhaal.
Statistiekmanipulatie (2): Meetpuntselectie

(De data die je niet bevallen, gooi je weg.)
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De beurskoersen

Stel dat in de bovenstaande grafiek al je objectieve meetgegevens staan,
dan kan een pr-medewerker daar iedere gewenste boodschap mee vertel
len. De meest recente data kun je altijd verzwijgen door net te doen alsof
je die nog niet hebt. En het beginpunt van iedere grafiek is per definitie een
vrije keus.
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De koersen zijn stabiel

De koersen blijven stijgen

De koersen blijven dalen

Statistiekmanipulatie (3): Gemiddelde-onzin

(De gemiddelde volwassene heeft één borst en één testikel.)
De meest gebruikte statistische grootheid is het gemiddelde. In de meeste
gevallen is het gemiddelde echter een volstrekt betekenisloos getal. Des
alniettemin wordt maar al te vaak beleid gebaseerd op gemiddeldes. Het
gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als
graadmeter om de armoede van een land te bepalen. Maar wat zegt dat
getal als een paar procent schatrijk is en 98 procent straatarm?
De Nederlander gaat gemiddeld twee keer per jaar naar de bioscoop,
maar dat gemiddelde vertroebelt alleen maar het beeld. Want bijna nie
mand gaat twee keer per jaar naar de bioscoop. De meeste Nederlanders
zijn vorig jaar nul keer naar de film geweest, dus de rest gaat veel vaker
dan twee keer.
Soms is het wat moeilijker te zien hoe het gemiddelde zand in de ogen
strooit. Bijvoorbeeld de Gemiddelde Verkoopprijs van Huizen, die de ma
kelaarsorganisatie nvm periodiek publiceert. Dit cijfer speelt een heel
belangrijke rol in het politieke beleid rond de huizenmarkt. Het cijfer is ob
jectief en betrouwbaar. Maar tegelijkertijd ook nietszeggend en mogelijk
zelfs extreem misleidend. Want wie wat dieper kijkt dan het gemiddelde,
kan rare dingen ontdekken. Zie onderstaande tabel. De cijfers zijn voor het
gemak fictief gekozen, maar het verhaal uit de cijfers komt uit de realiteit.
Categorie

Gemiddelde verkoopprijs

Verkocht aantal

2013

2014

2013

2014

1 500 000

1 300 000

2

4

2-onder-1-kapwoning

300 000

280 000

5

5

Rijtjeshuis

200 000

180 000

10

10

Appartement

150 000

130 000

10

10

Luxe villa

Nogmaals, de getallen zijn fictief. Maar dit is het idee: in één oogopslag
is te zien dat de huizenprijzen in iedere categorie fors dalen. De grootste
daling is in de duurste categorie. Dit betekent voor sommigen een buiten
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kansje. Normaal worden er maar twee luxe villa’s verkocht, maar nu de
prijs met twee ton is gedaald, kopen in 2014 vier mensen een luxe villa.
En nou gaan we de gemiddelde verkoopprijs berekenen. In 2013 waren
dat in totaal 27 huizen, die bij elkaar opgeteld (2 × 1 500 000 + 5 × 300 000
+ 10 × 200 4000 + 10 × 150 000) 8 miljoen hebben gekost. Dat is gemiddeld
296 000 per huis.
In 2014 worden 29 huizen verkocht, voor opgeteld 9,7 miljoen. Dat is
gemiddeld 334 000 per huis!
De cijfers kloppen als een bus. Ondanks dat in dit voorbeeld álle huizen
fors in prijs zijn gedaald, is de gemiddelde huizenprijs toch met 13 procent
gestegen! En dat is dan het cijfer dat wordt gepubliceerd en waarop de
politiek het beleid baseert.
Statistiekmanipulatie (4): Definities aanpassen Door de definities te ver

anderen, kun je eerlijke, betrouwbare statistische gegevens eindeloos naar
je hand zetten. Hoe groot is de werkloosheid? Je zou natuurlijk gewoon
alle mensen zonder werk kunnen tellen. Maar als dat getal je niet bevalt,
kun je ook de definitie veranderen. We tellen dan niet meer de mensen die
werkloos zijn, maar we tellen de mensen met een werkloosheidsuitkering.
Dan wordt het getal kleiner. Want de mensen met een wao-uitkering tellen
dan natuurlijk niet meer mee. Die krijgen immers geen ww.
Soms is het ook handig om de getallen juist groter te maken. Stel je bent
een belangenbehartigingsorganisatie voor blinden. Hoe meer blinden, des
te meer draagvlak zal er zijn voor voorzieningen voor blinden. Hoeveel
blinden zouden er eigenlijk in Nederland zijn? Na een uur googelen geven
we het op. We komen er niet achter. Wel hebben we een paar honderd
keer het getal 320 000 voorbij zien komen. Dat is het aantal blinden en
slechtzienden in Nederland. Dat is circa een op de vijftig inwoners! Bij
welke oogafwijking zou de grens liggen om als slechtziend gedefinieerd te
worden? In een stadje met vijfduizend inwoners zijn dus honderd blinden
en slechtzienden. Wat moet je dan als wethouder, als je een verzoek krijgt
om het dorpshuis te verbouwen om het beter toegankelijk te maken voor
blinden? Maar in de twintig jaar dat je in deze stad woont, heb je nog nooit
een blindengeleidehond gezien.

WAAROM WERKEN DIE VERTRAAGMIDDELEN
ZO EFFECTIEF?
De krant is een meneer, een autoriteit. Zo hebben we het geleerd. Dus heb
ben we groot ontzag voor wat de pers schrijft. Totdat we ons realiseren dat
die krantenstukjes vaak letterlijk overgeschreven pr-boodschappen zijn.
De wetenschap is een nog grotere autoriteit. Totdat we ons realiseren dat
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veel wetenschappelijk onderzoek is betaald door een partij die erg veel be
lang heeft bij één bepaalde gewenste uitkomst van dat onderzoek. En dan
zijn er nog de cijfers en de getallen om stellingen te onderbouwen. Getallen
zijn van nature zuiver en objectief. Maar zijn wij wel in staat om getallen te
lezen, of lijden we aan getallenblindheid?
Heilig ontzag voor de pers Voor héél veel mensen geldt nog steeds dat wat in

de krant staat waar is. En als het niet in de krant staat, dan kan het ook niet
waar zijn. Want anders had het immers wel in de krant gestaan. Dagelijks
lezen we in de kwaliteitsdagbladen, of horen we op het journaal, ‘feiten’ die
al lang en breed overtuigend — en waterdicht onderbouwd — weerlegd zijn
op internet. Maar velen nemen de collectieve intelligentie van onafhanke
lijke zwermen totaal niet serieus. Het is pas waar als het in de krant staat.
En we hebben sterk de indruk dat politici en journalisten zwaar oververte
genwoordigd zijn in deze groep.
Maar zelfs wie geen internetaansluiting heeft, maar slechts zijn heilig
ontzag voor de pers opzijschuift, kan al gewoon in de berichtgeving zelf
zien dat deze berichten zijn gekopieerd uit een of andere pr-verklaring van
een belanghebbende organisatie. (Zie kader.)
Heilig ontzag voor (wetenschappelijk) onderzoek Het ontzag voor weten

schappelijk onderzoek is in verreweg de meeste gevallen wel terecht. We
tenschappers zijn normaal gesproken vrij consciëntieus en verzinnen geen
feiten of meetgegevens. En als er een keer iemand is die dat wél doet — Die
derik Stapel — dan geeft de beroepsgroep blijk van een hoog zelfreinigend
vermogen.
Het probleem zit hem doorgaans niet in het wetenschappelijk onder
zoek zelf, maar in de pr-fase nádat de wetenschapper zijn werk heeft gepu
bliceerd. De voorlichters die het onderzoek aan de pers presenteren, kiezen
de deelresultaten uit die hun het beste bevallen, geven er een geheel eigen
draai aan en laten de nuanceringen van de wetenschapper achterwege. De
bijbehorende grafiekjes en tabellen kunnen desgewenst heel eenvoudig ge
manipuleerd worden, zoals we hierboven zagen.
De wetenschapper leest dikwijls met kromme tenen in de krant hoe zijn
conclusies verdraaid zijn. De pers en de politiek hebben geen tijd om de
oorspronkelijke publicatie te lezen, of missen de expertise hiervoor. De ‘of
ficieuze pers’ op internet heeft die tijd wél, en heeft ook de expertise, want
daar mengen de échte experts zich in de zwermdiscussie.
Getallenblindheid In de tijd van de neanderthalers bestond ons getallenbe

grip uit ‘een, twee, heleboel’. Later werd het tientallig stelsel uitgevonden,
waarmee we in theorie allemaal tot een miljoen kunnen tellen. Maar dat
wil niet zeggen dat we ook allemaal tot een miljoen kunnen begrijpen. Laat
staan tot een miljard. Ook hoogopgeleide mensen. Het heeft er alle schijn
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Zomaar twee onschuldige berichtjes uit de krant
van 22-8-2013
Bericht 1:
Rabobank-topman Piet Moerland zegt
dat de huizenprijzen in Nederland
op dit moment eigenlijk te laag zijn.
Maar een lagere hypotheekrente bij de
Rabobank kunnen we vergeten, zegt
Moerland. Ondanks dat die hypotheekrente hoger is dan in omringende
landen en ondanks dat de marge die
zijn bank maakt is gestegen, vindt
Moerland de winst die de Rabobank op
hypotheekrente maakt passend. ‘Die
deugt’.
Het relaas van de bankman staat bol
van de inconsistenties. Als het waar
zou zijn dat de huizenprijzen te laag
zijn, loopt de bank minder risico bij
gedwongen verkoop en zou juist een
lagere winstmarge op de rente passend zijn. Dat de rente hoger is dan in
omringende landen is een keiharde
aanwijzing dat op de Nederlandse
hypotheekmarkt te weinig concurrentie is en dat zijn bank als het ware
een oligopolie-bonus berekent. Dat
deugt dus niet. En zijn mening dat de
huizenprijs te laag is? Zeiden bankiers
niet altijd dat er maar één iemand is
die de juiste prijs weet, en dat is de
markt? De markt heeft altijd gelijk, is
een van de vaste uitgangspunten van
het kapitalistische systeem, waarin
zijn bank zich zo graag beweegt.
In werkelijkheid houdt de banktopman hier gewoon een ronkend reclamepraatje om mensen te verleiden
huizen te kopen, zodat zijn bank meer
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hypotheken kan verkopen en meer
winst kan maken. Dat mag hij natuurlijk best doen. Daar wordt hij ook voor
betaald: om reclame te maken voor
zijn bank. Het merkwaardige is echter
dat de krant deze boodschap, afkomstig van de pr-afdeling van de bank,
klakkeloos publiceert en presenteert
als een nieuwsbericht.
Bericht 2:
Bijna de helft van de kinderen van vijf
jaar krijgt zakgeld. Ze krijgen gemiddeld 50 cent per week. Dat blijkt uit
donderdag gepubliceerd onderzoek
van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud
is verbaasd dat zoveel vijfjarigen al
zakgeld krijgen. Zelf adviseert het
Nibud ouders kinderen pas vanaf hun
zesde zakgeld te geven, omdat ze dan
leren rekenen op school. Uit het onderzoek blijkt verder dat twee op de tien
kinderen van tien jaar nog geen zakgeld krijgen. Ook dat vindt het Nibud
verbazend en bovendien onverstandig.
Door kinderen zakgeld te geven leren
ze met geld om te gaan en te beseffen
dat geld ook op kan raken.
Foei, wat een ongehoorzame ouders
toch! Het Nibud dicht zichzelf een
autoriteit toe die het helemaal
niet (meer?) heeft en is vervolgens
verbaasd dat de mensen niet naar
het advies van het instituut luisteren.
Ouders maken namelijk zelf wel uit
wanneer ze hun kinderen zakgeld
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geven. Het maximale waar Nibud op
mag hopen, is dat de mensen het
Nibud-advies op waarde schatten en
meenemen in hun overwegingen, die
mede gebaseerd zijn op hun eigen
inzichten, alsmede op adviezen uit
andere bronnen. Het meest verbazingwekkende is nog dat het Nibud
zo verbaasd is, omdat het instituut
daarmee blijk geeft zelf haar eigen
advies niet zo goed te begrijpen.
We mogen hopen dat het advies tot
stand is gekomen na een deskundig
onderzoek uit een grote groep kinderen. En dat daar dan uit bleek dat zes
jaar gemiddeld de beste leeftijd is om
met zakgeld te beginnen. Door vervolgens zo’n gemiddelde niet meer
als een handige richtlijn te beschouwen, maar als een rigide leeftijdsgrens, ontkent men dat kinderen
onderling sterk verschillen in hun
ontwikkelingsgroei. Verder vragen wij
ons af wanneer het voor het laatst
was dat het Nibud kinderen van vier
en vijf jaar heeft gezien. Misschien
was het lang geleden zo dat kinderen
pas op school op zesjarige leeftijd
leerden rekenen, maar wij hebben
al heel wat vierjarigen op een iPad
games zien spelen waarbij je met
een beperkte hoeveelheid digitale
muntjes moet kiezen welke attributen je koopt voor in het spel. Dat
kunnen ze. En dat is nog ingewikkelder dan echt zakgeld.
Beide voorbeeldberichten zijn nogal
onschuldig. Ze dienen slechts ter illustratie van het boek Flat Earth News
van Nick Davies over de hedendaagse

journalistieke praktijk. Organisaties
hebben de beschikking over een heel
leger aan voorlichters, spindoctors,
communicatiemedewerkers, lobbyisten en pr-specialisten. Nederland
telt volgens schattingen meer dan
honderdvijftigduizend communicatieprofessionals, tegenover circa vijftienduizend journalisten. Tegenover
elke onafhankelijke journalist staan
tien mensen die hem beroepshalve
van subjectieve informatie voorzien.
En ook al heeft de overgrote meerderheid van die communicatieprofessionals zelden of nooit rechtstreeks
contact met journalisten, ook hún
output (bijvoorbeeld de website van
een bedrijf of een voorlichtingsfolder) vormt indirect de input van een
journalist. Van alle bronneninformatie die een journalist gebruikt, is
waarschijnlijk meer dan 90 procent
geproduceerd door communicatieprofessionals die ervoor worden betaald om hun bedrijf of organisatie in
een positief daglicht te stellen. Deze
informatie is per definitie gekleurd,
subjectief, selectief en dikwijls ronduit
manipulatief. Davies toont aan dat in
de huidige mainstreamjournalistiek
deze gekleurde boodschappen steeds
vaker klakkeloos worden geciteerd,
zonder dat de journalist de gelegenheid krijgt inhoudelijk te onderzoeken
of ze wel waar zijn.
In de praktijk hebben nieuwsmedia
een opvallende voorkeur voor het
publiceren van berichten waarbij een
autoriteit of een instantie geciteerd
kan worden. Zowel de mening van
de bankdirecteur als de mening
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van het Nibud worden gretig in de
nieuwskolommen afgedrukt. We
willen niet beweren dat die meningen oninteressant zijn, maar met
waarheidsvinding heeft het weinig
van doen. Een werkelijk onafhankelijke journalist zou slechts objectief
publiceren dat de hypotheekrente in
Nederland hoger is dan in Duitsland
en dat uit onderzoek is gebleken dat
de helft van de vijfjarigen zakgeld

krijgt. De begeleidende meningen van
de bankdirecteur en van het Nibud
dienen een eigen interne agenda, zijn
derhalve subjectief en versluieren
eerder de waarheidsvinding dan dat
ze daar iets aan bijdragen. Zeker als
ze niet worden vergezeld van kritische
kanttekeningen, gebaseerd op eigen
onafhankelijk journalistiek onderzoek.

van dat de gemiddelde minister en de gemiddelde journalist niet echt weet
waarover hij praat, als er bijvoorbeeld in de kamer achteloos een plan
wordt goedgekeurd om voor 300 miljoen euro een nieuwe gevangenis te
bouwen die plaats moet gaan bieden aan duizend gevangenen. Want an
ders zou men wel beseffen dat er iets niet klopt, als die bouw 300 000 euro
per gevangene kost. Dat dus één betonnen eenpersoonscel méér geld kost
dan drie complete eengezinswoningen in de provincie.
Exponentiële dilemma’s Hoe lastig het al is voor velen om getallen boven

het miljoen te bevatten, echt vreselijk ingewikkeld wordt het pas als er
een exponentieel groeipad in het geding is en we een keuze moeten maken
tussen twee alternatieve oplossingen voor een probleem, waarbij de ene
oplossing lineair is en de andere oplossing exponentieel. Kevin Kelly, de
auteur van 1000 True Fans (zie Easycratische Bibliotheek, deel 1) wijst ons
op het werk van de natuurkundige Freeman Dyson die hier fascinerende
artikelen over heeft geschreven.
Wat heeft u liever: 1000 euro vandaag of 1000 euro over twintig jaar?
Die keuze is erg makkelijk. Kies maar voor de 1000 euro vandaag, ook als
u het geld pas over twintig jaar nodig heeft. Zet het op een spaarrekening
en na twintig jaar is die 1000 euro door rente-op-rente flink gegroeid. Maar
nu maken we de keuze lastiger: Wat heeft u liever, 1000 euro vandaag of
3000 euro over twintig jaar? U moet binnen tien seconden beslissen. Tenzij
u econometrist bent, zal die keuze hoogstwaarschijnlijk een blinde gok
zijn. Als u een kwartier de tijd heeft, en een rekenmachine bij de hand, dan
kunt u wellicht een gefundeerde keuze maken. Voor de overgrote meer
derheid van de Nederlanders zal die rekenmachine echter niets bijdragen,
ze hebben geen flauw idee hoe dergelijke berekeningen werken. Het blijft
een blinde gok. Maar zelfs voor de meest briljante econometrist blijft de
keuze speculatief, want de uitkomst van de som is afhankelijk van de ren
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Onafhankelijk onderzoek?
Het volgende bericht is al heel wat
minder onschuldig dan de bankdirecteur die zijn hoge tarieven verkoopt.
We betalen wel te veel rente, maar het
blijft in zekere zin een vrijwillige keuze
om te veel te betalen. Economische
belangen van de geologische industrie
daarentegen, kunnen haaks staan op
de veiligheidsbelangen van de bevolking. In een transparante samenleving
worden alle kosten, opbrengsten en
risico’s eerlijk in kaart gebracht, zodat
er een faire afweging gemaakt kan
worden en gekozen kan worden voor
de optie waarbij het saldo van alle
belangen het meest positief is.
In de praktijk worden echter vaak de
belangen van één groep zwaarder
gewogen, waarbij de groep wiens
belangen prevaleren, zich verschuilen
achter (wetenschappelijk) onderzoek
dat strookt met hun belangen.
‘Minister Kamp schrijft aan de Tweede
Kamer dat onafhankelijk onderzoek
heeft aangetoond dat de risico’s van
het winnen van schaliegas goed zijn te
ondervangen. Bij schaliegaswinning
is er geen kans op bodemdaling, maar
wel op lichte aardbevingen.’
Aldus een letterlijk overgenomen
bericht van NOS-Teletekst. Zouden
de onderzoekers dit onderzoek dan
gratis hebben verricht? Het gebruik
van het woord ‘onafhankelijk’ is onterecht zodra er financiële belangen
in het geding zijn. Een geldstroom is
zo ongeveer per definitie een vorm
van afhankelijkheid. Een commercieel onderzoeksbureau is afhankelijk van inkomstenbronnen om te

kunnen voortbestaan. Maar ook een
non-profit onderzoeksinstelling is
afhankelijk van geldstromen om zijn
werkgelegenheid op peil te houden.
De onderzoeksbureaus stonden in de
rij om dit onderzoek voor de minister
uit te voeren. En ze konden op hun
klompen aanvoelen dat de minister
van Economische Zaken hoopt dat
de uitkomst van het onderzoek is dat
schaliegaswinning niet schadelijk is.
Niks fijner dan een opdrachtgever die
gelukkig is met de uitkomst van een
onderzoek. Dat vergroot de kans op
toekomstige onderzoeksopdrachten.
Elke onderzoeker weet dat je door
selectief gebruik te maken van
onderzoeksgegevens, de uitkomst
van een onderzoek in een bepaalde
richting kunt sturen. Of door de wijze
van interpreteren, presenteren en
formuleren, het onderzoeksresultaat
een andere lading kunt geven.
Dat wil niet zeggen dat de uitkomst
van dit onderzoek bij voorbaat niet
deugt. Je kunt het alleen geen onafhankelijk onderzoek noemen. Gezond
verstand zegt echter dat de conclusie
van dit onderzoek aperte onzin is.
Vijfduizend jaar ervaring met mijnbouw heeft ons geleerd dat wanneer
je systematisch stoffen uit de grond
onttrekt er een leegte ontstaat, zodat
er altijd een kans is dat de boel gaat
instorten. Hooguit kun je stellen dat
de kans op bodemdaling aanvaardbaar klein is. Maar wie beweert dat er
‘geen enkele’ kans op bodemdaling
bestaat, ontkent doodleuk de wetten
van de zwaartekracht.
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Schuddema en de nam
Het knmi turfde in 2013 in totaal 138
aardbevingen. 133 daarvan vonden
plaats in het gebied in Groningen
waar de nam gas uit de grond haalt.
Dat is toevallig! Maar probeer maar
eens een causaal verband tussen
die twee te bewijzen. In theorie was
het natuurlijk best mogelijk dat de
nam juist de bevingsgevoelige grond
opzoekt, omdat daar meer gas zit.
Maar de inwoners van de provincie
Groningen die hun huizen kapot
getrild zagen worden door aardbevingen, en tienduizenden euro’s schade
leden, vermoedden een omgekeerd
oorzakelijk verband; de aardbevingen
zijn het logische gevolg van de gasboringen, zo stelden zij — en inmiddels
zijn ze daar ook in erkend.
De nam heeft zelf tweehonderdvijftig meetpunten in de provincie die
alle bevingen registreren. Maar wie
zegt dat de nam deze data niet (nog
steeds) in haar eigen voordeel interpreteert? Enige pagina’s terug zagen
we hoe makkelijk dat is.

In mei 2015 bracht een groep informeel samenwerkende bezorgde Groningers een app uit: De Bevingmeter.
De sensoren in een moderne mobiele
telefoon blijken vrij nauwkeurig
trillingen kunnen te meten. De app
koppelt deze trillingsmetingen aan
de gps-locatie en stuurt de gegevens
door naar een centrale database. Als
10 procent van de Groningers de app
installeert, heeft De Bevingmeter
al ruim tweehonderd keer zoveel
meetpunten als de nam. De afzonderlijke metingen zijn weliswaar minder
nauwkeurig dan die van de dure
meetapparatuur van de nam, maar
de enorme hoeveelheid data van De
Bevingmeter compenseert dat ruimschoots. De initiatiefnemers van deze
app opereren onder de naam Schuddema. Een prachtig voorbeeld van
crowdsourcing, zwermintelligentie,
Big Data en van slim gebruikmaken
van reeds vrij beschikbare digitale
hulpmiddelen.

tepercentages en inflatiecijfers voor de komende twintig jaar. En dat zijn
onzekere factoren.
Dit soort dilemma’s komen in het dagelijks leven ontzettend vaak voor.
Sterker nog: in bijna elk keuzeprobleem zit dit dilemma verscholen. Maar
hetzij doordat we de berekeningen niet begrijpen, hetzij omdat de per
centagecijfertjes te onzeker zijn om zinnige berekeningen te kunnen ma
ken, negeren we veelal deze dilemma’s. Zowel op individueel niveau als
op bedrijfsniveau als op staatsniveau, lopen we tegen dergelijke dilemma’s
aan. Wie als argeloze consument de elektronicawinkel betreedt om een
plasmatelevisie van 1000 euro te kopen, is een speelbal van de gewiekste
verkoper die hem een alternatieve oplossing aanbiedt: ‘Maar u mag ook
een jaar lang slechts 99 euro per maand betalen, dan bent u niet zo’n groot
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bedrag ineens kwijt.’ En als u als lezer nu hoofdschuddend denkt dat alleen
maar laagopgeleiden hier ‘in trappen’, oordeel vooral niet te snel. Want
voor de hoogopgeleiden onder ons hebben andere bedrijven soortgelijke
aanbiedingen bedacht, die kunnen wedijveren met de verkoopbabbel van
de televisieverkoper. Dan heet het bijvoorbeeld autofinanciering, lijfrente
polis, aandelenleaseconstructie, pensioenverzekering of woekerpolis. Het
idee is hetzelfde, alleen de bedragen zijn hoger.
Ook bedrijven moeten voortdurend afwegingen maken tussen korteter
mijngewin en langetermijnverliezen. Of omgekeerd: tussen kortetermijn
investeringen en langetermijnwinsten. Wat moet een ceo kiezen als hij
de bedrijfswinst jaarlijks met een miljoen euro kan vergroten, als dat een
nieuwe verliespost oplevert die in het eerste jaar 200 000 euro kost en ver
volgens elk jaar met 10 procent toeneemt?
Ook als de afwegingen niet van financiële aard zijn, ligt het dilemma
telkens op de loer. Wat moet de minister van Volksgezondheid kiezen als
er een vaccin wordt uitgevonden waarmee jaarlijks duizend levens worden
gered, als dit vaccin als bijwerking heeft dat er meer resistentie ontstaat?
Als het resistentiedilemma jaarlijks honderd slachtoffers gaat kosten, be
spaart het vaccin per saldo veel mensenlevens en is de keuze makkelijk.
Maar als die resistentie volgens verwachting jaarlijks exponentieel gaat
oplopen, komt na een x-aantal jaren het keerpunt waarop het vaccin meer
levens kost dan het bespaart.
Opa’s van tachtig hebben de macht Grootvader van tachtig kijkt heel an

ders tegen deze dilemma’s aan. ‘Wat wilt u liever opa, 1000 euro vandaag,
of 10 000 euro over twintig jaar?’ Opa lacht uitbundig: ‘Over twintig jaar,
bestaat niet. Dan ben ik er niet meer. Dus geef mij maar de 1000 euro van
daag, kleinzoon.’ Opa’s reactie is ontwapenend en heeft wel iets grappigs.
Totdat we ons realiseren dat de ceo en de minister vaak ook een soort
opa’s van tachtig zijn. Niet in leeftijd, maar in horizon. Want bij de beoor
deling van hun keuzes (door bijvoorbeeld aandeelhouders, of kiezers) ligt
maar al te vaak een topzwaar accent op de kortetermijnresultaten. Wie als
machthebber voor het beste kortetermijnresultaat kiest, kan zijn bonus
incasseren en wordt bejubeld, óók als de kortetermijnvisie op de lange ter
mijn tot schade leidt. Waarmee we geenszins willen suggereren dat die ceo
of minister geneigd is om egoïstisch voor zijn eigenbelang te kiezen. Vaak
heeft hij geen reële keus en wordt hij gedwongen om voor de korte termijn
te kiezen, niet om zijn bonus veilig te stellen, maar omdat hij anders ont
slagen wordt of de verkiezingen verliest. Niet de topmanager is dan fout,
maar het beoordelingssysteem waarin hij noodgedwongen moet opereren.
Van alle energie die we steken in de zoektocht naar sterkere leiders, zou
den we beter wat meer energie kunnen stoppen in de zoektocht naar betere
beoordelingssystemen.
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Hoofdstuk 7

Corporate life
Veel grote organisaties gaan verdwijnen

‘Internet is cutting out the middle man’, waarover we schreven in hoofdstuk
5, was een van de eerste algemene voorspellingen bij de opkomst van in
ternet. Bedrijven (en hun werknemers) die primair hun geld verdienen met
het doorgeven van brokstukken informatie, zonder er echt iets wezenlijks
aan toe te voegen, zullen geleidelijk verdwijnen. Hun businessmodel was
in feite nauwelijks meer dan een variant op ‘weten waar Abraham de
mosterd haalt’. In de netwerk- en informatiesamenleving waar kennis vrij
uit stroomt, is het geheime mosterdadres van Abraham niet langer geheim
te houden. De eindgebruikers weten zelf de weg te vinden. Of nog erger:
de eindgebruikers mobiliseren een informele zwerm die een shortcut orga
niseert, en laten iedere mosterdliefhebber daarvan (gratis!) meeprofiteren.
De oude intermediairs zijn dan volstrekt overbodige schakels geworden.
De volgende stap — die al volop in gang is gezet — is dat deze ontwikke
lingen zich niet langer beperken tot de bedrijven en werknemers die slechts
brokstukken informatie doorgaven, zónder er iets wezenlijks aan toe te
voegen. We staan aan de vooravond van een tijdperk waarin alle huidige
productieprocessen en alle huidige banen kritisch tegen het licht worden
gehouden. Door nieuwe technologieën zullen steeds meer werkzaamheden
worden geautomatiseerd, waardoor bestaande banen zullen verdwijnen.
Ook zullen naar verwachting complete bedrijfstakken sneuvelen, door de
komst van revolutionaire nieuwe productietechnologieën. Maar ook los
van technologische innovatie, maar puur met behulp van de reeds aanwe
zige state of the art van internetmogelijkheden, zullen organisaties nieuwe
organisatiemodellen ontwikkelen waarbij de bestaande werkzaamheden
met minder werknemers kunnen worden uitgevoerd.
Cutting out the middle class? Zelfs beroepen die tot voor zeer kort werden

gezien als compleet onmisbaar — en daardoor onaantastbaar — zoals bij
voorbeeld het zeer respectabele beroep van huisarts, zijn niet meer hon
derd procent verzekerd van een eeuwige toekomst. Want als een van de
belangrijkste taken van die huisartsen bestaat uit het stellen van voorlopi
ge diagnoses en doorverwijzing naar een medisch specialist, en er komen
apps op de markt die in staat zijn om betere en betrouwbaardere diagnoses
te stellen dan de huisarts doet, dan kan het niet uitblijven dat de taken van
de huisarts ter discussie komen te staan.
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Nu de oude toekomstvoorspelling ‘internet is cutting out the middle man’
eigenlijk al zo’n beetje algemeen aanvaard is, zien we de voorzichtige con
touren van een nieuwe toekomstvoorspelling, die veel verder gaat: ‘Internet
is cutting out the middle class’!
De toekomst voorspellen blijft een hachelijke bezigheid, maar als deze
voorspelling geheel of grotendeels uit gaat komen, dan zijn de gevolgen
niet te overzien. Want als slechts de middle man wordt weggesneden, dan
is dat weliswaar vervelend voor hem — hij raakt zijn lucratieve baantje
kwijt — maar de samenleving als geheel gaat erop vooruit. Die middle man
moet dan maar een nieuw baantje zoeken waarin hij wél iets wezenlijks
toevoegt aan de totale maatschappelijke output. Maar welke samenleving
kan het zich veroorloven om zijn gehele middle class weg te snijden?
De achilleshiel van het transitietijdperk Zowel historici, filosofen als politi

cologen hebben veelvuldig gewezen op het grote belang van de midden
klasse voor de stabiliteit van een samenleving. De middenklasse vormt het
cement van de maatschappij. Wanneer het cement wordt weggesneden,
liggen de stenen los op elkaar gestapeld en kan één flinke windvlaag het
hele bouwwerk doen instorten. Wanneer de middenklasse wordt wegge
vaagd, wordt een land instabiel en dreigt er onherroepelijk chaos, opstand,
anarchie en oorlog.
De vraag is hoeveel cement een bouwwerk minimaal nodig heeft om
overeind te blijven. Wanneer bijvoorbeeld 15 procent van de middenklasse
zijn baan verliest, is er nog altijd 85 procent over die wél een baan heeft. Die
85 procent vormen dan niet alleen een stabiele meerderheid, ze fungeren
ook als hoop, als voorbeeld en als hulpbron voor de 15 procent afvallers.
Maar ergens moet er een kritisch percentage zijn, waarbij de overblijvers
niet langer in staat zullen zijn om voldoende stabiliteitstegenwicht te ge
ven voor de afvallers. We kunnen slechts gissen of die kritische grens ligt
bij 20 procent, bij 30 procent of bij 50 procent.
Wanneer we de samenleving zien als één gezond functionerend eco
systeem, met drie hoofdpijlers (bedrijfsleven, overheid, maatschappelijk
leven), kunnen die drie pijlers redelijk zelfstandig opereren. Problemen in
een pijler kunnen binnen de pijler zelf gerepareerd worden. Wanneer ech
ter kritische grenzen worden bereikt, komt er een moment dat problemen
niet meer binnen de pijler zelf gerepareerd kunnen worden, maar dat het
gehele ecosysteem gereviseerd moet worden. Dat is ook het moment waar
op een managementboek zich niet langer kan beperken tot een geïsoleerde
visie op het management binnen een organisatie, maar zich ook nadruk
kelijk moet bemoeien met het totale ecosysteem waarin die organisatie
zich begeeft. Wanneer fundamentele veranderingen leiden tot het bereiken
van kritische grenzen, kunnen bedrijfsleven en politiek niet langer los van
elkaar worden gezien.
De afgelopen jaren wordt steeds vaker het geluid gehoord dat de samen
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leving midden in een transitietijdperk is beland, een tussenfase tussen wat
de oude economie en wat de nieuwe economie wordt genoemd. Die tus
senfase gaat gepaard met crisissen, net zo lang tot automatisch een nieuw
stabiel evenwicht is bereikt. Dus we moeten maar even geduld hebben met
z’n allen, en ondertussen ons eigen microwereldje (privéleven, baan, be
drijf) aanpassen aan de eisen van het nieuwe tijdperk in aantocht.
Met zo’n overlevingsstrategie gaan we echter compleet voorbij aan de
kwetsbaarheid van het transitietijdperk. De dreigende maatschappelijke
destabilisering zou wel eens de achilleshiel van het transitietijdperk kun
nen zijn. Het is nog maar de vraag of de te verwachten stortvloed aan
veranderingen door de samenleving opgevangen kan worden, zonder fun
damentele reparaties aan het totale ecosysteem van bedrijven, overheid en
maatschappelijk leven.
Overbodige bangmakerij Massaal banenverlies, doordat machines ons werk

overnemen. Voor de gemiddelde medemens klinkt dat als een regelrecht
horrorscenario. Omdat we banen automatisch associëren met inkomen,
en dus banenverlies associëren met armoede. Maar dat is een kwestie van
perceptie. U vindt het toch ook niet erg dat u niet meer een uur bezig bent
met het overtikken van een brief, omdat u die brief nu in drie seconden
kunt copy-pasten? Het zogenaamde horrorscenario kan dus net zo makke
lijk worden beschouwd als een luilekkerlandscenario.
Stel je voor dat je op maandagmorgen naar je werk gaat, je drukt op een
paar knopjes op je computer en om half een zeg je: ‘Dat was het dan weer
voor deze week. Tijd voor weekend!’
Wanneer in bedrijven de menselijke arbeid voor een groot deel wordt
vervangen door machines, computers en robots, en die bedrijven produce
ren nog net zoveel output als voorheen, dan is er op zich geen enkele reden
voor bangmakerij. Er valt dan nog net zoveel rijkdom te verdelen als daar
voor. Er is geen schaarsteprobleem, er is slechts een verdelingsvraagstuk.
Wanneer het totale ecosysteem erin slaagt om dat verdelingsvraagstuk
naar tevredenheid op te lossen, dan wacht ons geen horrorscenario, maar
een luilekkerland. De huidige verdelingsalgoritmes zullen wellicht niet
meer werken, maar er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden. Radicale
arbeidstijdverkorting en/of de invoering van een basisinkomen, lijken de
meest voor de hand liggende oplossingen.
Hoeveel cement is er nog? Volgens de meest recente officiële cijfers valt het

in Nederland nu nog alleszins mee met de hoeveelheid weggeautomati
seerde banen. Een officieel werkloosheidspercentage van iets boven de
10 procent is niet zo zorgwekkend. Aan de andere kant strooien officië
le cijfers steeds vaker roet in het eten. In toenemende mate zijn ‘officiële
cijfers’ niet meer dan een eufemisme voor ‘geregistreerde cijfers’. De offi
ciële cijfers tellen niet de werklozen, maar slechts de mensen die zich als
207

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 208

werkzoekende laten registreren. En dat is een groot verschil. Werkzoeken
den die geen recht op een uitkering hebben, bijvoorbeeld omdat ze te veel
vermogen hebben, of een partner met inkomsten, of omdat ze als zzp’er
een marginaal inkomen onder bijstandsniveau bij elkaar sprokkelen, staan
vaak niet als werkloze geregistreerd. Daarbovenop zijn er nog de mensen
die wél een betaalde baan hebben, maar die (naar eigen zeggen!) nutteloos
werk doen. Hun oude werkzaamheden zijn allang vervangen door machi
nes of door efficiëntere werkwijzen, maar ze staan nog op de loonlijst.
De echte werkloosheidcijfers in Nederland zijn een stuk hoger dan de
officiële werkloosheidscijfers, maar dan nog lijkt het cement wel te hou
den. Echt zorgwekkend echter, is de situatie in Spanje en Griekenland.
In die landen is de jeugdwerkloosheid opgelopen tot ruim boven de 50
procent. De jeugd van nu is de volwassene van morgen. En wat zou er
gebeuren als morgen de meerderheid van de volwassenen geen baan heeft
en onvoldoende inkomen? Je hoeft geen pessimistische onheilsprofeet te
zijn om te verwachten dat die situatie zonder ingrijpende hervormingen
onhoudbaar wordt. Er tikt een tijdbom onder Europa. En met een toene
mende Europese integratie is het een illusie om te denken dat de gevolgen
van een exploderend Spanje beperkt zullen blijven tot aan de Pyreneeën.
Maar ook in Spanje geldt: de totale output van de Spaanse economie is in
principe groot genoeg om de gehele bevolking in rijkdom te doen baden.
Schaarsteprobleem versus verdelingsvraagstuk, horrorscenario versus lui
lekkerland.
Welke banen gaan verdwijnen? Ongeveer de helft van de huidige banen zal

over twintig jaar niet meer bestaan, zo lezen wij in menig wetenschappe
lijke publicatie. Het tijdsinterval van twintig jaar is een slag in de lucht,
evenals het percentage van vijftig. Maar over één ding is iedereen het wel
eens: in de toekomst zullen vele banen zijn vervangen door computers en
robots. Maar welke banen hebben de meeste kans om over twintig jaar
nog te bestaan? De Universiteit van Oxford heeft in 2013 een onderzoek
gepubliceerd waarbij voor 702 verschillende banen de overlevingskans is
berekend, in vijf cijfers achter de komma. Bent u audioloog van beroep?
Dan is de waarschijnlijkheid 0,3 procent dat uw baan wordt overgenomen
door een computer of robot. Maar bent u verzekeringstussenpersoon, dan
kunt u met een waarschijnlijkheid van 99 procent zeggen dat uw baan in
de toekomst niet meer bestaat.
Het onderzoek wordt onderbouwd met imposante wiskundige formu
les en geïllustreerd met indrukwekkende plotdiagrammen, die tezamen de
grootst mogelijke nauwkeurigheid suggereren. Maar in werkelijkheid is die
Top 702 een lachwekkende hoop onzin. Onzin, omdat het onderzoek — ken
merkend voor de wetenschap van de twintigste eeuw — compleet voor
bijgaat aan het Nooit Af-principe. De standaard premisse van dergelijke
onderzoeken is dat de rest van de wereld stilstaat (ceteris paribus). Maar
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dat is niet zo. De onderzoekers kunnen weliswaar heel goed tot in detail
elke afzonderlijke handeling van een timmerman bestuderen en voorspel
len hoe moeilijk het is om al die handelingen te automatiseren. Maar wat
de onderzoekers niet voorspellen, is hoe groot de kans is dat er nieuwe
bouwtechnieken komen waarbij spijkers, schroeven, hamers en zagen niet
meer worden gebruikt. Geen hout, geen spijkers, geen timmerman. In een
steeds sneller veranderende wereld wordt de toekomst van het ambacht
houtbewerking eerder bedreigd door nieuwe bouwtechnologieën die het
principe van kliklaminaat toepassen op de montage van kozijnen, dan door
futuristische spijkerhamerende robots.
De audioloog van vandaag beschikt kennelijk over heel specifieke vaar
digheden die niet of nauwelijks zijn te automatiseren. Maar de ‘ceteris-pa
ribuswetenschap’ gaat eraan voorbij dat die specifieke vaardigheden alleen
maar nuttig zijn voor de gehoorapparaten anno nu. Wie weet komt er over
vijf jaar een app waarmee je feilloos met je iPhone je gehoor kunt meten?
En wie weet is er over tien jaar een biohacker die ontdekt heeft hoe je voor
een paar euro aan je dna kunt knutselen, zodat je gehoor daarna weer op
timaal functioneert? Of misschien is er over een paar jaar wel een bedrijf
dat een one-size-fits-all-gehoorapparaat op de markt brengt? Die ligt dan
voor 3 euro bij Kruidvat in het schap, naast de wegwerpcontactlenzen. De
audioloog van vandaag beschikt dan nog steeds over zijn bijzondere vaar
digheden, er is alleen niemand meer die er gebruik van wil maken.
De verzekeringstussenpersoon is een ouderwets beroep geworden. In
de informatiesamenleving is hij een overbodige schakel geworden tussen
consument en verzekeringsmaatschappij. De consument kan zelf wel op
internet opzoeken waar hij de beste polis kan krijgen, dat scheelt een hoop
premie. Maar dat die consument dat zelf kán, wil nog niet zeggen dat hij
dat ook een leuk klusje vindt. Integendeel. Het googelen naar de beste
verzekering is in menig huishouden een van de meest gehate klusjes. Een
typisch beroep van de toekomst is dan ook de ‘contract counselor’. Hij
helpt particulieren bij het uitzoeken en afsluiten van de beste zorgverze
kering, de goedkoopste internetprovider, de voordeligste telecomprovider
en de slimste vliegtickets. Wanneer deze nieuwe beroepsgroep flink groeit,
zullen de zorgverzekeraars bij de contract counselors aankloppen en ze
trachten te paaien om zoveel mogelijk verzekeringen bij hén af te nemen.
En om die beïnvloeding te stimuleren, zullen ze de counselors een interes
sante afsluitpremie in het vooruitzicht stellen. En dan is de uitgestorven
assurantietussenpersoon weer in een nieuw jasje teruggekeerd.
Enveloppenlogica Wat opvalt — als je de onderzoeken over de werkgelegen

heid van de toekomst bekijkt — is dat de onderzoeken zeer sterk gefocust
zijn op de vervangbaarheid van losstaande beroepen. Wanneer er honderd
banen zijn en twintig daarvan kunnen vervangen worden door computers,
dan blijven er nog tachtig banen over, aldus de logica van deze benade
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ring. Wij denken echter dat de meeste banen niet zozeer zullen verdwijnen
door de vervanging van afzonderlijke beroepen, maar door veranderingen
in de wijze waarop organisaties als geheel hun output produceren. Om
deze stelling te onderbouwen, nemen we de lezer mee naar een filiaal van
Albert Heijn. In een poging om het beroep van caissière te vervangen door
een computerachtig apparaatje, ligt daar bij de ingang een zelfscanner. Het
apparaatje functioneert prima, daar niet van, maar oordeel zelf: krijgt u het
idee dat veel caissières hun baan zijn kwijtgeraakt door de zelfscanner?
Maar zodra we de Albert Heijn weer uit lopen zien we meerdere leeg
staande winkels en de winkels die nog over zijn, hebben hun ramen vol
geplakt met posters die hoge kortingen beloven. Een substantieel deel van
het traditionele winkelbedrijf is namelijk vervangen door winkels die niet
zozeer hun caissières automatiseerden, maar de complete organisatie van
hun werkzaamheden radicaal omgooiden. In webhops heb je helemaal
geen caissières meer nodig! En ook geen zelfscanners.
Als winkelbedrijven zichzelf transformeren in webshops, dan blijft de
omzet nog binnenboord. Wanneer de winkel van steen verandert in een
winkel-punt-com, dan kunnen de overbodig geworden caissières nog om
geschoold worden tot inpakkers die de bestellingen verzendklaar maken.
Maar veel vaker nog zullen banen overbodig worden door autonome tech
nologische vooruitgang elders in de economie. Denk aan de posterijen.
Nog voordat ook maar een postbedrijf had bedacht of je een postbode mis
schien kunt vervangen door een robot die brieven in een brievenbus stopt,
was al de meerderheid van de brieven vervangen door een nieuwe techno
logie die het mogelijk maakte om berichten door een koperen draadje te
versturen. Exit tienduizenden postbestellers. Dit voorbeeld maakt duide
lijk dat het vrij onvoorspelbaar is welke beroepen gaan verdwijnen. Het is
niet de moeilijkheidsgraad van het postbestelvak die bepaalt of de postbe
steller vervangbaar is door een robot, het is de uitvinding van de e-mail die
bepaalt of er überhaupt enveloppen blijven bestaan.
P.S. In Londen zagen we later dat in de supermarkt Tesco het zelfscannen wél een
grote vlucht heeft genomen. Het aantal zelfscan-uitcheckbalies was daar al groter
dan het aantal traditionele kassabanden met een caissière. Hier zijn al arbeidsplaatsen vervangen door geavanceerde technologie. Het is een kwestie van tijd tot
de vakkenvullers worden vervangen door robots.
P.S.2 In oktober 2015 opent Albert Heijn in Amsterdam de eerste supermarkt zonder caissières. Een pr-woordvoerder van ah benadrukt dat het geen bezuiniging
is. De krant schrijft dat netjes over.
Zwermen op de arbeidsmarkt Zoals in Easycratie beschreven, krijgen grote

traditionele organisaties steeds vaker te maken met zwermen van infor
meel samenwerkende individuen, die regelmatig in staat zullen blijken om
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de gevestigde bedrijven geheel of gedeeltelijk weg te concurreren. Uiter
aard kan dit niet zonder gevolgen blijven voor de werkgelegenheid in die
gevestigde bedrijven. Wanneer een zwerm — zoals Peerby — erin slaagt
om een succesvol netwerk op te zetten waarbinnen consumenten snel en
handig hun boormachines aan elkaar uitlenen, dan zullen als gevolg daar
van minder nieuwe boormachines worden verkocht en zullen er niet alleen
banen verdwijnen bij Black & Decker, maar ook bij Gamma.
Wanneer de gevestigde bedrijven hierop inspelen door zélf hun eigen
zwermen te mobiliseren, dan betekent dit dat een deel van de werkzaam
heden die voorheen door eigen werknemers werd uitgevoerd, nu wordt
geoutsourcet aan de zwerm. Ook dan verdwijnen er banen.
Vijf redenen waarom grote bedrijven gaan verdwijnen Niet alleen banen

verdwijnen, ook grote bedrijven verdwijnen. Deels is het een het logisch
gevolg van het ander. Want als in een groot bedrijf veel banen verdwijnen,
dan wordt dat grote bedrijf vanzelf kleiner. Maar deels ook is het verdwij
nen van grote bedrijven een opzichzelfstaand proces: het werk blijft wel
bestaan, maar het wordt elders uitgevoerd, buiten de grote bedrijven.
In de twintigste eeuw werd het economisch landschap gedomineerd
door zeer grote corporate bedrijven, die ook nog eens tot laat in de vorige
eeuw de neiging hadden steeds groter te worden door fusies en overnames.
Wereldmarktdominantie was het devies, want alleen de allergrootste be
drijven zullen het overleven, zo was decennialang het credo op de business
schools. Dus je móést wel je concurrent overnemen, om te voorkomen dat
je zelf werd overgenomen. Bedrijven van tienduizenden werknemers, en
soms wel honderdduizenden, waren de norm. In het easycratisch tijdperk
is deze trend definitief gekeerd. De meeste grote bedrijven zullen hetzij
verdwijnen, hetzij blijven voortbestaan met aanzienlijk minder werkne
mers. We noemen vijf redenen waarom deze ontwikkeling onvermijdelijk
is.
▶▶ Door automatisering van banen en functies binnen het bestaande pro
ductieproces. Net zoals de tienduizenden kassiers bij banken zijn vervan
gen door een geldautomaat.
▶▶ Nieuwe technologieën die leiden tot radicale innovaties in het com
plete bedrijfsproces; het werk wordt anders georganiseerd, met minder
mankracht. Net zoals bij de komst van de digitale camera de foto-ontwik
kelcentrale kon sluiten.
▶▶ Veel grote bedrijven worden uit de markt verdrongen door zwermen;
informele organisaties die dezelfde output leveren, met aanzienlijk min
der werknemers in dienst. Net zoals Wikipedia het personeel van Winkler
Prins de ww in stuurde.
▶▶ Bedrijven organiseren hun eigen zwermen. In de praktijk betekent dit
meestal dat een deel van de werkzaamheden, dat voorheen door werkne
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mers werd gedaan, nu wordt gedelegeerd naar klanten. Net zoals het ener
giebedrijf dat de klant vraagt om zelf hun meterstand online door te geven.
Dat bespaart een paar duizend man personeel aan meteropnemers en aan
administratieve krachten die de notities van de meteropnemers moesten
overtikken.
▶▶ De schaalvoordelen zijn nagenoeg verdwenen in de netwerksamenle
ving. Bedrijven als Instagram en WhatsApp bewijzen dat het mogelijk is
om met slechts enkele tientallen werknemers een wereldmarktleider te
worden.
Groot is een nadeel geworden Op die business schools, waar er decennialang

op werd gehamerd dat bedrijven zo groot mogelijk moesten worden, was
het volledige verhaal dat werd onderwezen als volgt: wanneer een bedrijf
groter wordt betekent dat zowel economies of scale als diseconomies of scale.
Oftewel: zowel schaalvoordelen als schaalnadelen. In het pre-internet
tijdperk waren die schaalvoordelen groter dan de schaalnadelen. Althans,
daar geloofden alle corporates heilig in. De schaalvoordelen zaten vooral
in inkooppower en in reclamebudgetten. Wanneer je als bedrijf 10 miljoen
euro per jaar uit wilt geven aan een reclamecampagne en je hebt honderd
winkels, dan zijn de reclamekosten per verkooppunt schrikbarend hoog.
Maar als je tweehonderd winkels hebt, halveren de reclamekosten per
winkel. Dus was het slim om je concurrent over te nemen en zodoende je
aantal winkels te verdubbelen. In de netwerk- en informatiesamenleving
geldt dit niet langer, want advertentiecampagnes zijn een optie gewor
den in plaats van een noodzaak. Steeds meer jonge bedrijven slagen erin
om met nul of nauwelijks reclamebudget wereldwijd bekende merken te
worden. Ook de inkoopvoordelen van grote bedrijven vervagen. Met een
inkoopcollectief valt hetzelfde voordeel te halen, zelfs op consumenten
niveau, en in een online wereld is zo’n inkoopcollectief heel makkelijk en
snel te organiseren.
De schaalnadelen van het grote bedrijf blijven echter wél gewoon be
staan. Heel grote bedrijven met heel veel werknemers zijn heel complex te
besturen. Daar is de manager voor uitgevonden. De manager draagt over
het algemeen niet bij aan de daadwerkelijke output van het bedrijf, dus de
loonkosten van de managers die nodig zijn geworden door de schaalver
groting, behoren tot de diseconomies of scale. Maar omdat die manage
mentkosten over tienduizenden werknemers werd omgeslagen, waren die
schaalnadelen wel te overzien, in vergelijking met de grote schaalvoor
delen. Nu de schaalvoordelen zijn geslonken, zijn de schaalnadelen van
weleer groter geworden dan de schaalvoordelen. In de toekomst kan dat
alleen nog maar schrijnender worden, want als de grote bedrijven steeds
minder werknemers krijgen, kunnen die managementkosten over steeds
minder mensen omgeslagen worden. De verwachting is dan ook dat de
beroepsgroep ‘managers’ drastisch zal verkleinen.
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Echter, er is ook nog een heel verrassend nieuw schaalvoordeel bij
gekomen, voor de grote bedrijven, wat het tempo van de downsizing van
corporates kan verkleinen. Daar komen we op terug aan het slot van dit
hoofdstuk.
De manager wordt dubbel gepakt In de transitieperiode waarin iedere werk

nemer zich mag afvragen of zijn huidige baan over tien jaar nog wel zal
bestaan, wordt de manager dubbel gepakt, door twee simultane trends.
Ten eerste door de geleidelijke verschuiving in veel bedrijven van hiërar
chische top-down aansturing naar (meer) bottom-up bedrijfsvoering. Hoe
je het ook wendt of keert, het beroep van manager is voor een groot deel
inherent aan de hiërarchie. Minder hiërarchie betekent per definitie dat er
minder managers nodig zijn. En ten tweede de trend dat grote bedrijven
gemiddeld steeds minder werknemers zullen gaan tellen. De behoefte aan
managers komt voor een groot deel voort uit de complexiteit van grote
organisaties. Hoe kleiner de organisatie, hoe minder complex, waardoor er
minder managers nodig zijn.
En mocht u nog twijfelen aan het bestaan van de trend dat grote be
drijven kleiner worden, kijk dan eens in de Fortune 500, de lijst van de
vijfhonderd rijkste Amerikaanse bedrijven. Bij de eeuwwisseling liep die
lijst nog redelijk parallel met de werknemersaantallen van die bedrijven.
De topbedrijven hadden allemaal meer dan honderdduizend werknemers.
‘Fortune’ verkreeg je vooral met ‘massa’. Tegenwoordig komt ‘fortune’ pri
mair via de ‘kassa’, en daar heb je niet per se massa voor nodig. Er staan
nu ook bedrijven met minder dan duizend werknemers in de top, zelfs
bedrijven met minder dan honderd werknemers.
De opvolger van de managersrevolutie!? Behalve in de Fortune 500 vinden

we ook in de managementliteratuur onderbouwing voor een fundamentele
trendbreuk. Pierre Pieterse, misschien wel de grootste managementboek
lezer van het land, bracht ons op het spoor van The Managerial Revolution, uit 1941, van James Burnham. Burnham concludeert daarin dat een
lange periode van massawerkloosheid het einde aankondigt van het heer
sende systeem. In zijn tijd was dat het vooroorlogse kapitalisme, waar
in de eigenaren van de bedrijven nog de dienst uitmaakten. Na de Grote
Depressie verschoof de macht van de eigenaren naar de managers. De
kapitaalverschaffers waren alleen nog maar op papier de baas, de mana
gers bepaalden volledig wat er gebeurde. Trekken we die lijn door naar
de huidige langdurige periode van grote Europese werkloosheid, dan zou
dit het einde kunnen aankondigen van de managersrevolutie. De macht is
aan het verschuiven naar de zwerm. Het productieproces is niet langer in
handen van een select groepje managers, maar verschuift naar de crowd,
waarmee de rol van manager overbodig begint te worden. Zelfs de kapi
talistische eigenaar/geldverschaffer is niet meer nodig. De zwerm is heel
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goed in staat om nieuwe productieprocessen door diezelfde crowd te laten
financieren.
Wie zit er dan nog op een managementboek te wachten? Dit boek Nooit Af

is gelabeld als ‘managementboek’. Dat is een paradoxaal label. Want welke
manager zit nou te wachten op een managementboek met als boodschap
dat de manager verdwijnt? Alsof je een ijsverkoper bent die komt vertellen
dat het ijs is uitverkocht.
Wat hebben wij de manager nog te bieden? Genoeg! Maar het ligt er een
beetje aan tot welke categorie manager u zichzelf rekent.
1) Aspirant-manager
Een substantieel deel van alle managementboeken wordt niet gelezen door
managers, maar door mensen die het hopen te worden. Bijvoorbeeld stu
denten bedrijfskunde. Via de literatuur bereiden zij zich alvast voor op hun
beoogde toekomstige beroep. Behoort u tot deze categorie en droomt u er
al heel lang van om later manager te worden bij een groot bedrijf? Denk
daar nog eens goed over na! Het aantal beschikbare plaatsen zal naar alle
verwachting sterk beperkt zijn in vergelijking met nu. Misschien is het tijd
om van droom te switchen: geen manager worden, maar ondernemer.
2) Darwinistische manager
U verstaat de kunst van het overleven, als geen ander? En u weet dat de
wereld in de praktijk nooit zo zwart-wit zal zijn als in de theorie. Dus dat
er ook altijd wel grote bedrijven zullen blijven bestaan, en dat die heus
wel managers nodig zullen hebben. Neem dan een voorbeeld aan de dar
winistische radiomakers in de tijd dat de televisie werd uitgevonden. De
meeste radiomensen stopten al hun energie in de welles-nietesdiscussie of
de televisie de radio zou vervangen. Waarbij de ene helft dacht dat de radio
compleet zou verdwijnen en de andere helft dat er voor de radiowereld
niets wezenlijks zou veranderen, dat de tv gewoon een extraatje ernaast
zou worden.
De darwinistische radiomaker verspilde geen tijd aan die discussie. Hij
besefte dat er wel degelijk iets wezenlijks zou gaan veranderen, dat de rol
van de radio zou decimeren, maar dat er voor hem nog wel emplooi zou
blijven, mits hij in staat zou zijn het medium te herdefiniëren in een nieu
we context. En ook tachtig jaar later zijn er nog steeds mensen die heel veel
geld verdienen met radio. Dus Unilever, abn Amro, Philips, AkzoNobel,
Wolters Kluwer, Shell, Aegon, tnt, Heineken: een aantal van deze bedrij
ven zal over vijfentwintig jaar nog steeds wel bestaan. Maar reken er voor
al niet op dat ze allemáál nog zullen bestaan.
3) Bureaucratische manager
Uw talenten liggen hoofdzakelijk op het vlak van administratieve proces
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Van rat naar godin
De flexibele manager in de netwerkeconomie hanteert heel andere gewoontes
dan zijn voorganger in de traditionele hiërarchische bedrijfscultuur die carrière
wilde maken. Wat er nodig was om overeind te blijven in de ratrace naar de
smalle top van de hiërarchie, heeft niemand zo mooi beschreven als Joep
Schrijvers in de klassieker Hoe word ik een rat? Het beheersen van de politieke
en manipulatieve spelletjes was een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Het
heette ook niet voor niets ratrace. In een netwerkorganisatie heb je helemaal
niets meer aan die handleiding. Het keert zich eerder tegen je dan dat je er
profijt van hebt. De flexibele manager in de nieuwe economie gebruikt liever de
aanbeveling van Seth Godin als richtsnoer:
Word (snel) rijk.
Verrijk je wereld door waarde te creëren voor anderen.
Verrijk je gezondheid door dagelijks twintig minuten te wandelen.
Verrijk je gemeenschap door aan iemands leven bij te dragen, zonder dat je
bijhoudt hoeveel.
Verrijk je relaties door te zeggen wat gezegd moet worden.
Verrijk je betrouwbaarheid door een ander te vertrouwen.
Verrijk je organisatie door meer te doen dan er van je gevraagd wordt.
Verrijk je vaardigheden door elke dag iets nieuws, iets engs te leren.
Verrijk je productiviteit door schijn-binnendoorwegen niet te nemen.
Verrijk je geestelijke rust door vertrouwd te worden.
De netwerkeconomie keert rente uit op manieren die de industriële economie
zelden toepaste.

beheersing, op het bedenken en invoeren van protocollen en procedures en
op het controleren daarvan?
In dat geval is er weinig hoop voor u. Maar misschien kunt u nog solli
citeren naar een baantje bij de eu?
4) Flexibele manager
De flexibele manager van nu is straks de manager van een kleinere orga
nisatie. En wellicht niet eens manager, maar eigenaar-ondernemer. Er ver
andert niet eens zo gek veel voor u, behalve als u er een potje van maakt.
Want dan wacht u een faillissement, in plaats van een gouden handdruk
als ontslagpremie.
5) Onverzettelijke manager
Macht en rijkdom verwerven is uw droom, en die droom zal nergens voor
wijken.
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Ook voor u is nog plaats! Sterker nog: u kunt meer rijkdom vergaren
dan ooit. En in veel kortere tijd dan ooit tevoren. En op veel jongere leef
tijd dan uw grote voorbeelden van een generatie geleden. Dit is mogelijk
geworden doordat de netwerkeconomie sluipenderwijs een revolutionaire
nieuwe versie van het kapitalisme heeft voortgebracht:
Het Nieuwe Kapitalisme Julius Caesar, Henry Ford, Mark Zuckerberg: één

pot nat. Zolang er mensen bestaan, zijn er ook altijd mensen geweest die
ernaar streefden om een buitenproportionele hoeveelheid macht en rijk
dom te vergaren. Zij die daar het best in slaagden, haalden de geschie
denisboeken. Ze worden soms openlijk gehaat, maar minstens zo vaak
stiekem bewonderd. Ze zijn niet altijd geliefd, maar wel beroemd. Hun
methodes om rijkdom en macht te vergaren veranderden in de loop der
eeuwen. Maar hun basisconcept is steeds weer hetzelfde: rijk en machtig
word je door anderen voor je te laten werken!
Julius Caesar verzamelde een leger van honderdduizenden soldaten en
gaf ze de opdracht om de soldaten van een ander land uit te moorden. De
helft van zijn leger sneuvelde daarbij, maar de andere helft keerde terug
met een vette oorlogsbuit. De keizer nam de buit in ontvangst en verdeel
de de opbrengst grootmoedig: één zilverling voor soldaat Simplificus, één
zilverling voor soldaat Argelosus, tien zilverlingen voor Julius. En dat dui
zenden malen.
Na verloop van tijd raakt zo’n succesmethode een beetje uitgewerkt.
Naarmate het opleidingsniveau van aspirant-soldaten toeneemt, zullen zij
steeds vaker zeggen: ik ga mijn leven toch niet in de waagschaal leggen
voor de roem van de keizer?
Het zou nog vele eeuwen duren voordat de keizers van weleer hun op
volgers hadden gevonden. Eind 1800 dienden zij zich aan. Ze noemden
zich geen keizers meer, maar kapitalisten. Ze hadden een nieuwe suc
cesmethode bedacht: een modern slagveld waarop je niet zult sneuvelen.
Dit noemden ze: fabriek. De soldaten stonden enthousiast in de rij. Want
dit was vooruitgang: zilverlingen verdienen zonder je leven in de waag
schaal te leggen. Maar in grote lijnen paste Henry Ford hetzelfde trucje
toe als Caesar. Vier arbeiders maakten een automobiel, Ford gaf ieder van
hen 100 dollar, en hij verkocht de automobiel voor 1000 dollar. En dat
duizenden malen.
Maar ook deze succesmethode raakte sleets. Er kwamen mensen zoals
Marx, die zeiden dat het een schande was dat de arbeiders werden uitge
buit. En er kwamen vakbonden en arbeidsinspecties en een berg arbeids
wetgeving. En zo rond het jaar 2000 valt er nauwelijks nog droog brood te
verdienen voor de Henry Fords van nu. Je kunt tegenwoordig vaak maar
beter arbeider in de autofabriek zijn dan de eigenaar ervan. Als arbeider
ben je tenminste verzekerd van je maandsalaris, of in het slechtste geval
van een uitkering. Maar als autofabrikant dreigt elke dag je faillissement.
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De derde generatie rich & famous En toen was daar opeens de derde genera

tie rich & famous. Onder aanvoering van Mark Zuckerberg bedachten zij
een werkelijk lumineuze nieuwe succesmethode. De truc is: laat nog steeds
anderen voor je werken, maar betaal ze er niet meer voor! Want als je ze
zo gek krijgt om gratis voor je te werken, dan zet je Marx en vakbonden
en arbeidsinspectie compleet buitenspel. Ze doen het vrijwillig, meneer
Marx, dus u heeft zich nergens mee te bemoeien! En terwijl de arbeiders
van de mediamagnaten uit de vorige eeuw nog staakten voor hogere sala
rissen, werd Mark de nieuwe mediamagnaat. Zijn ‘Facebookkrant’ werd
100 miljard waard, dankzij honderden miljoenen vrijwillige ‘journalisten’
die zijn kolommen volschreven. Hoe kreeg hij hen zo gek? Door een aantal
heilige spelregels uit het Henry Ford-tijdperk radicaal te veranderen. Bij
voorbeeld door de controle en de hiërarchie los te laten. Er is geen irritante
redactiechef die de ‘Facebookjournalist’ vertelt hoe laat hij moet beginnen
te werken en wat hij moet schrijven. Dat mogen ze allemaal lekker zelf
bepalen. Dat vinden ze zo prettig dat velen van hen zelfs hun betaalde
baan met een dag inkorten, zodat ze meer vrije tijd overhebben om lekker
gratis voor Mark te werken. En o ja, nog iets belangrijks: in tegenstelling
tot die oude courant, is de ‘Facebookkrant’ voor iedereen gratis te lezen.
Daardoor klinkt het een stuk logischer dat dan ook de inhoud gratis ge
schreven wordt.
Je hoefde geen Caesar of Ford te zijn om toch iets van hen te kunnen
leren. Ook de lokale wethouder en de kleine ondernemer maakten op klei
ne schaal gebruik van de tactieken van Caesar en Ford. En zo kunnen alle
organisaties van nu ook iets leren van Mark Zuckerberg en zijn geestver
wanten. Mobiliseer zwermen mensen en laat hen gratis voor je werken.
Maar besef dan wel dat zij dat uitsluitend zullen doen als je als organisatie
je oude gewoontes overboord zet. En dat je hun het idee moet geven dat
ze er zelf beter van worden. Beloof hun een beter product, een snellere
service, of een goedkoper product, of een betere wereld.
Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat bijna alle succesvolle organi
saties van nu dit inzicht al in meerdere of mindere mate toepassen. De
Zuckerberg-methode werkt zowel voor commerciële organisaties als voor
non-profitorganisaties. En zowel in een online-omgeving als in een com
puterloze context. Denk bijvoorbeeld aan een overheidsafdeling die zich
ten doel stelt het huisafval te scheiden alvorens het de verbrandingsovens
in gaat. De oude methode was om een leger afvalsorteerambtenaren in
dienst te nemen. Of als dat te duur was, het te regelen met wetgeving en
controle: afvalneusambtenaren die boetes uitschrijven voor burgers die
hun afval niet goed scheiden. De nieuwste methode is om de burgers op te
roepen vrijwillig mee te doen, met de belofte ‘als jullie meedoen, faciliteren
wij dat met een handige nieuwe container, en krijgen jullie een schonere
wereld en een lagere rekening voor afvalverwerking’.
Dit voorbeeld laat ook meteen zien wanneer de nieuwe methode onher
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roepelijk zal falen. Wanneer bijvoorbeeld de overheidsplannen voor een
participatiesamenleving door de bevolking gepercipieerd gaan worden als
‘een slechter product, in een slechtere wereld, tegen dezelfde kosten als
voorheen’, dan zullen de burgers net zo hevig in opstand komen als de de
serterende soldaten van Caesar en de stakende fabriekswerkers van Ford.
Het is gebleken dat een overgrote meerderheid van de mensen zeer be
reidwillig is om gratis te werken. Mits ze het idee hebben dat ze er zelf ook
op enigerlei wijze beter van worden! Bij de eerste stappen van de overheid
richting participatiesamenleving, lijkt het er sterk op dat er niet zo goed op
die ‘mits’ is gelet. Je kunt als overheid best verdedigen dat bepaalde taken
afgestoten moeten worden omdat het anders niet meer betaalbaar is, en
dat we daarom als burgers die taken zelf moeten gaan uitvoeren. Maar je
kunt niet taken afstoten en tegelijkertijd de belastingen verhogen. Minder
product voor meer geld, dat schuurt. Alsof Mark Zuckerberg ons eerst gra
tis laat werken om onze Facebookpagina vol te schrijven, en ons daarna
geld in rekening zou brengen om onze eigen teksten te kunnen lezen. Dat
zou tot muiterij leiden.
De verrassende nieuwe bondgenoot van de grootkapitalist Wetgeving en

regulering zijn van oudsher de natuurlijke vijand van ondernemers en ka
pitalisten.
Ons hele (achterhaalde) politieke links-rechtsspectrum gaat juist over
deze tegenstelling.
Regelgeving was links, en was vooral bedoeld om de zwakkeren be
scherming te bieden tegen ‘het nietsontziende gewetenloze rechtse kapita
lisme van de grote boze bedrijven’. De manager, in dienst van dat rechtse
kapitalisme, was dan ook altijd een fervent tegenstander van regelgeving.
Hoe minder regels hoe beter. Maar die tijd is voorbij.
Vrijwel ongemerkt is de regelgeving sluipenderwijs honderdtachtig gra
den gekanteld van aartsvijand van het grootbedrijf tot de grootste vriend
van het grootbedrijf. Want regelgeving is nog het enig overgebleven seri
euze schaalvoordeel. En daardoor nog de enige raison d’être voor grote
organisaties. Hoe ingewikkelder de regelgeving, des te gunstiger voor de
grote bedrijven.
Ooit een Europese aanbesteding meegemaakt? Als de kleine lokale
aannemer een rotonde veel goedkoper kan aanleggen dan de grote bouw
bedrijven, dan moet hij eerst 23 kilo formulieren invullen. Dat is te veel
gevraagd voor de kleine bedrijven. De grote bedrijven profiteren hier van
hun schaalvoordeel. Zij kunnen het zich veroorloven om een dure specia
list in dienst te nemen, die fulltime bezig is met regelgeving uit Brussel.
Strengere milieuwetgeving? Een benzinestation moet opeens een maand
dicht en voor anderhalve ton verbouwen om te garanderen dat er geen olie
in het grondwater kan lekken? Een zegen voor de grote oliemultinationals.
Zij hebben juristen in dienst en lobbyisten, beiden om de boel te vertragen,
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zodat de vereiste investeringen gefaseerd plaats kunnen vinden, ingebed in
de reguliere onderhoudsschema’s. De kosten van de juristen en lobbyisten
kunnen omgeslagen worden over vele werknemers. Het eenmanstankstati
on kan dit niet. En moet nogal eens noodgedwongen zijn bedrijf sluiten na
zo’n nieuwe regel. En dan is de multinational toch maar weer mooi verlost
van zo’n irritante ‘marktverstorende’ prijsvechter. Sluipenderwijs hebben
de corporates hun grootste belangenbehartiger gevonden in de eu.

219

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 220

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 221

Hoofdstuk 8

De onvermijdelijke onderwijs
revolutie

Nog niet zo heel lang geleden waren er honderdduizend postbodes in Ne
derland. Of misschien iets minder, maar het waren er héél veel. Postbode
was een eerzaam beroep. Men werkte vanuit grote statige gebouwen, ieder
stadje had zijn eigen hoofdpostkantoor. De posterijen waren een onuitwis
baar fenomeen, een vanzelfsprekende noodzakelijke schakel in het maat
schappelijke leven. Het was ondenkbaar dat de postbode zou verdwijnen,
aldus ‘iedere’ postbode, omstreeks 1995. Maar kijk nu eens. Heeft uw stad
je nog een postkantoor? De digitale mogelijkheden hebben ervoor gezorgd
dat er significant minder postbodes en postkantoren nodig zijn.
De leraar van nu, ook zo’n eeuwenoud en eerzaam beroep, staat aan
de vooravond van een vergelijkbare verandering. Onderwijs is een van
zelfsprekendheid, een noodzakelijke schakel in het maatschappelijk leven.
Het is ondenkbaar dat de leraar gaat verdwijnen, aldus ‘iedere’ leraar, om
streeks 2015. Maar is dat wel zo zeker?
Wie van een afstandje nuchter naar de onderwijssector kijkt, ziet een be
drijfstak die extreem langzaam innoveert, in een wereld die steeds sneller
verandert. Het wachten is op de buitenstaanders die de sector gaan ka
pen. Wij achten het verre van ondenkbaar dat in de komende tien jaar
de onderwijssector een soortgelijke ontwikkeling doormaakt als we bij de
posterijen zagen gebeuren. Zij verloren een groot deel van hun relevantie
door de komst van buitenstaanders. Het was de technologiesector die een
efficiëntere postbode uitvond: e-mail.
‘Mensen zullen elkaar toch altijd berichtjes willen blijven sturen?’ aldus
de postbode uit 1995. Dat klopt als een bus! Communiceren is een pri
maire oerbehoefte. Alleen hebben we daar geen enveloppen en postzegels
meer voor nodig. De brievenbus heet nu inbox.
In de onderwijssector worden de begrippen leren en onderwijs ten on
rechte vaak als synoniemen gebruikt. Mensen zullen toch altijd willen blij
ven leren? Dat klopt als een bus! Leren is een primaire oerbehoefte. Maar
wie zegt dat we daar onderwijs en scholen voor nodig hebben?
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De kwaliteit van het onderwijs In de onderbuik van Nederland valt vaak te

horen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan. Onzin, vinden
wij. Het kan wel zo zijn dat een twaalfjarige tegenwoordig niet meer weet
waar Roodeschool, Sappemeer en Oude Pekela liggen, maar daar staan
tientallen dingen tegenover die hij wél weet. Een kind van twaalf anno nu,
heeft aanzienlijk meer kennis en vaardigheden dan wij hadden toen we
twaalf waren. Inhoudelijk heeft het onderwijs heus wel kwalitatieve pro
gressie gemaakt. De zwakke schakel van de bv Onderwijs zit niet primair
bij de leraren, maar bij het management van een extreem bureaucratische
sector. (Alhoewel? Zie kader: Interview met een leerexpert.) Een manage
ment dat voor een groot deel is gezeteld in het hoofdkantoor te Den Haag.
Daar is men zo ontzettend druk bezig met het ontwikkelen en organiseren
van meetsystemen om leerlingen te meten, dat men iets veel wezenlijkers
vergeet te meten: het organisatiesysteem als geheel. Volkomen ten onrech
te leeft men in de waan dat men over het monopolie op scholing beschikt.
Vroeg of laat vallen de vanzelfsprekendheden van de sector weg en gaat
de onvermijdelijke vraag gesteld worden: ‘Hé onderwijssysteem, wat voeg
je nou eigenlijk toe? Hoe zit het met de output van je organisatorische
systeem?’
Nieuwe logische manieren om de output van onderwijs te meten Een koek

jesfabrikant kan wel zeggen dat zijn koekjes steeds lekkerder worden, maar
uiteindelijk hangt het bestaansrecht van de koekjesfabriek niet af van de
smaak van de koekjes, maar van het totale plaatje. Hoe efficiënt weet hij
de koekjes bij de koekliefhebber in de koektrommel te krijgen? Hoe klant
vriendelijk? En tegen welke prijs? Het is niet zo dat het lekkerste koekje
altijd wint. Als het lekkerste koekje lastig verkrijgbaar is, lelijk verpakt of
te duur, kan de ‘beste’ koekenbakker nog steeds failliet gaan.
Om de output van ons onderwijssysteem te meten, zal op een gegeven
moment — onvermijdelijk — de toegevoegde waarde afgezet worden tegen
de totale kosten. De toegevoegde waarde varieert met de invalshoek van
waaruit gekeken wordt: de toegevoegde waarde voor de maatschappij, de
toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt, de toegevoegde waarde voor de
leerling. We bekijken de onderwijssector van drie kanten.
A) Maatschappelijke toegevoegde waarde
Als we duizend kleuters in een stad willen klaarstomen voor het voortgezet
onderwijs, sturen we duizend kleuters naar een van de basisscholen in die
stad. We kunnen wel eindeloos die kinderen gaan toetsen op wat ze nou
precies geleerd hebben, maar bottomline is de missie geslaagd zodra het
voortgezet onderwijs zegt: ‘Ja, nu zijn je duizend kinderen genoeg voor
bereid om onze poort binnen te komen.’ De output is dan heel basaal:
duizend ‘klaargestoomde’ kinderen. De basisscholen die een paar decen
nia geleden die output leverden, leveren nu nog steeds ongeveer dezelfde
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output. Maar hebben daar nu circa twee keer zoveel arbeidskrachten voor
nodig. De totale loonkosten zijn ongeveer verdrievoudigd. ‘Ja maarrrr, er
worden steeds meer eisen gesteld, het is ingewikkelder geworden, dus er
is meer geld en meer personeel nodig,’ aldus de sector. Dat is wel waar,
maar de basale output is gelijk gebleven: duizend toegangskaartjes voor
het voortgezet onderwijs. Voor dat voortgezet onderwijs kunnen we de
zelfde redenering volgen. Aan het eind van de opleiding zijn er duizend
toegangskaartjes ‘geproduceerd’ voor hetzij het hoger onderwijs, hetzij
een zelfstandig leven als volwassene.
In zo’n beetje alle andere sectoren is men er de afgelopen decennia in
geslaagd om door slimmer te werken en slimmer te organiseren veel meer
output te leveren, met aanzienlijk minder manuren en tegen lagere loon
kosten. Mensen schrijven elkaar meer briefjes dan ooit tevoren, maar te
gen lagere kosten, en met minder postbodes. De vraag is dus wat er straks
gaat gebeuren als andere partijen in staat blijken te zijn om op een veel
efficiëntere wijze leerlingen klaar te stomen voor hun toekomst dan het
onderwijs doet.
Voor een volledige meting van de maatschappelijke output van het on
derwijssysteem moeten we overigens ook kijken naar de verdere opbreng
sten. De school levert niet alleen maar diploma’s, maar ook kinderopvang
en socialisatie.
B) Toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt
Het onderwijssysteem is van oudsher altijd waardevol geweest voor de ar
beidsmarkt. De kennis en vaardigheden die op scholen werden geleerd,
sloten kennelijk aan bij wat het bedrijfsleven nodig had. Want het school
diploma functioneerde als een soort toegangsbiljet voor de arbeidsmarkt.
Het type schooldiploma was een toonaangevend selectiecriterium bij het
verdelen van de baantjes omdat werkgevers veronderstelden dat het een
grote voorspellende waarde had voor de mate waarin een aspirant-werk
nemer succesvol zal zijn. Maar juist op dit punt holt de waarde van een
schooldiploma hard achteruit. De wereld verandert in zo’n snel tempo, dat
de bedrijven die niet failliet willen gaan zich in hoog tempo moeten aan
passen. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor die aanpassing,
wijken steeds meer af van de kennis en vaardigheden die op school worden
geleerd. Tot overmaat van ramp heeft het fenomeen schooldiploma aan
betrouwbaarheid ingeboet door gevallen van examenfraude en door oplei
dingen die de exameneisen of examenresultaten manipuleerden omdat ze
er financieel voordeel bij hadden wanneer meer leerlingen slaagden voor
het examen. Wanneer je vijfjes kunstmatig in zesjes verandert — of alleen
al als je de slagingsnorm verlaagt — zullen er natuurlijk meer leerlingen een
diploma halen. Maar als een werkgever zo’n vijfje aanneemt, verliest het
diploma aan voorspellingskracht voor succes.
Naarmate de arbeidsmarkt de waarde van een schooldiploma meer gaat
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relativeren, des te wankeler wordt het bestaansrecht van het onderwijs
systeem. Die signalen zijn al duidelijk waarneembaar. Waar een diploma
voorheen vaak nog een keiharde functie-eis was om voor een baan in aan
merking te komen, zien we steeds vaker in vacatures dat de functie-eis
‘hbo-diploma’ is vervangen door de omschrijving ‘hbo-niveau’. Of dat de
eis ‘mbo-diploma’ is vervangen door ‘goede uitdrukkingsvaardigheid in de
Nederlandse taal’. Het is een teken aan de wand dat een van de popu
lairste werkgevers van nu — Google — waar de sollicitanten rijen dik voor
de deur staan, al op grote schaal werknemers zonder diploma aanneemt.
Het valt te verwachten dat werkgevers binnen afzienbare tijd hun eigen
toetsen zullen gaan ontwikkelen om te voorspellen welke kandidaten ze
het beste kunnen selecteren, als het schooldiploma niet meer voldoet als
betrouwbaar voorspellingsinstrument. En dan is het nog maar een heel
klein stapje naar dat ze ook hun eigen opleidingsmethodes zullen ontwik
kelen. Of meer voor de hand liggend: een strategisch partnership sluiten
met innovatieve nieuwe aanbieders die dat doen. Nieuwe aanbieders van
buiten de onderwijssector.
C) De waarde voor de leerling
Wat leer ik hier? Hoe leuk is het hier? Wat kost het me? Dat zijn drie vra
gen die een leerling bij de toegangspoort van de school gaat stellen zodra
het niet langer als een vanzelfsprekendheid wordt gezien dat hij daar naar
binnen wandelt. Als de leerling elders beter kan leren, als het elders leuker
is en als het elders ook nog eens minder kost, waarom zou die leerling dan
nog naar die school gaan? Als die school hem een diploma oplevert waar
mee hij zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot, zou dat nog een goede
reden kunnen zijn. Maar als zijn toekomstige werkgever geen enkele waar
de meer hecht aan dat diploma, is ook dat laatste argument verdwenen en
zullen de scholen massaal leegstromen.
En de leerplicht dan? In een wereld die Af is, is de leerplicht een vast
staand gegeven. In een wereld die Nooit Af is, zal de leerplicht opnieuw
tegen het licht moeten worden gehouden. Is de leerplicht niet ooit bedacht
als een middel om kinderarbeid te bestrijden? Ligt het 115 jaar later niet
veel meer voor de hand om de leerplicht te vervangen door een leerrecht?
Zou het niet een enorm zwaktebod zijn als alleen de leerplicht nog de
schoolbanken kan doen volstromen? Is een gedwongen leerplicht niet net
zo erg als een wet die de mensen zou verplichten om kerstkaarten analoog,
in een envelop, te versturen omdat anders de postbodes werkloos worden?
In een wereld die Nooit Af is, zal het onderwijssysteem zich moeten aan
passen aan de veranderde wereld. En als het onderwijssysteem daar niet
toe in staat is, zal men moeten accepteren dat er andere aanbieders zullen
komen die in dat gat springen.
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Er bestaat helemaal geen leerplicht!
Is de leerplicht niet sowieso al een
eufemisme waarbij de begrippen ‘leren’ en ‘onderwijs’ zijn omgedraaid?
In de praktijk bestaat er helemaal
geen leerplicht in Nederland, maar
is er sprake van een onderwijsplicht.
Wie naar een school gaat en daar
niets leert, voldoet aan de wet. Maar
wie aantoonbaar een heleboel leert,
maar dat buiten de poorten van een
erkende onderwijsinstelling doet, is
een wetsovertreder.
Waar wij stellen dat de leerplicht
een eufemistisch twintigste-eeuws
vehikel is dat rijp is om ingeperkt te
worden, denkt de bv Onderwijs in
politiek Den Haag daar heel anders
over. Daar werd in 2014 nog een wetsontwerp ingediend om de bovengrens te verhogen van achttien naar
eenentwintig jaar. En in 2015 worden
proefballonnetjes opgelaten om de

ondergrens van de leerplicht te verlagen van vijf naar drie jaar. Als George
Orwell nog geleefd zou hebben zou
hij er ongetwijfeld inspiratie uit putten voor de sciencefictionroman 2048
(het vervolg op 1984), waarin de staat
een prenatale leerplicht invoert, met
behulp van een audiosysteem met
lesmateriaal dat verplicht op zwangere buiken wordt bevestigd.
Terwijl de onderwijspolitiek nog
steeds op het spoor zit van uitbreiding van de leerplicht, is het systeem
zó bureaucratisch geworden dat
de verantwoordelijken voor de
leerplichtwet niet in staat zijn om
diezelfde wet ook in de praktijk uit te
voeren. Want naar schatting 16 000
leerplichtige leerlingen zitten noodgedwongen thuis omdat geen school
ze toelaat.

Dat onderwijs Nooit Af is, dat weet het onderwijs als geen ander. Het
concept éducation permanente bestaat in theorie al meer dan honderd jaar.
Maar in de praktijk heeft het onderwijssysteem daar nog nooit iets mee ge
daan. Het onderwijssysteem houdt op bij de diploma-uitreiking. Alles wat
de leerling daarna nog leert, voltrekt zich volledig buiten het zicht van het
onderwijssysteem. Bertje en Henk hebben allebei in 1985 een vwo-diploma
gehaald, beiden met een zes voor Engels. Bertje heeft sindsdien nog weinig
bijgeleerd. Henk leest graag boeken in het Engels, ongeveer een roman
per maand, dus Henk is al 360 boeken verder dan Bertje. Maar nog steeds
hebben ze allebei hetzelfde diploma, met een zes voor Engels.
Naarmate de wereld sneller verandert, moeten we steeds meer kennis
vergaren ná het diploma. Het deel van onze kennis dat we vóór het diplo
ma opdeden, wordt daardoor relatief kleiner. En daarmee wordt dat diplo
ma steeds minder relevant.
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Extreem langzame innovatie? Hoezo extreem langzame innovatie? Wie het

onderwijs volgt heeft toch talloze onderwijsvernieuwingen voorbij zien ko
men de afgelopen decennia? Wie van binnenuit naar het onderwijs kijkt,
ziet inderdaad vele veranderingen. Maar wie vanaf een afstandje kijkt,
ziet voornamelijk veranderde regelgeving en een paar veranderingen in
de marge. Het schoolbord is in veel gevallen vervangen door een digibord,
maar dat is het dan ook wel zo’n beetje. De fundamenten van het onder
wijssysteem zijn al meer dan honderd jaar hetzelfde. Om deze bewering te
staven doen we de ‘comaproef’. Stel je eens voor dat je vijftig jaar geleden
op vijftienjarige leeftijd in een coma bent geraakt en vandaag ontwaakt.
Je voelt je zo fris als een hoentje en besluit je wederopstanding te vieren
met muziek. Je gaat eerst naar de bank om guldens te halen, daarna naar
het ns-loket om een treinkaartje te kopen naar de grote stad, waar je op de
platenafdeling van de v&d een singletje wilt kopen. Dat valt allemaal niet
mee. Vervolgens besluit je toch maar naar school te gaan, in plaats van te
spijbelen. Dat is een feest van herkenning. De school is groter geworden
en heet nu vwo in plaats van hbs. Maar voor de rest is alles nog hetzelfde.
Nog steeds is de school een gebouw met klassen van twintig tot dertig
kinderen van allemaal ongeveer dezelfde leeftijd en één ouder iemand die
voor de klas staat en alles uitlegt met behulp van een schoolbord. Om half
negen gaat de schoolbel, je mag niet vroeger of later beginnen. Het school
jaar begint in september, je kunt niet in april beginnen. Je hebt een stuk of
tien vakken en als je twee vakken niet snapt, moet je alle tien vakken een
jaar lang overdoen. En Frans is nog steeds een verplicht vak. Waarom ei
genlijk? Omdat dat vroeger zo was. De mensen kwamen nauwelijks verder
dan hun buurland, dus leerden we de talen van onze buurlanden. Nu onze
wereld veel groter is geworden, zou het veel nuttiger zijn om talen te leren
die door heel veel mensen worden gesproken.
Als vandaag een onderwijssysteem zou worden ontworpen from scratch,
zou niemand het verzinnen om Frans een verplicht schoolvak te maken.
Spaans, Chinees of Russisch zouden in aanmerking komen, maar zeker
geen Frans. En dat doet automatisch de vraag opwerpen: voor wie is het
onderwijs eigenlijk primair bedoeld? Voor de leerlingen? Of voor de werk
gelegenheid van de onderwijssector? Is het nou echt een heel raar idee om
leraren Frans een jaar met betaald verlof te sturen, waarin ze zich kunnen
laten omscholen tot leraar Spaans? In andere sectoren is het ook gebruike
lijk dat beroepen verdwijnen. De mijnwerker, de postbode, de ns-lokettist,
de telex-operator, de kassier bij de bank; ze hebben allemaal andere banen
gekregen.
En zo hoog is het rendement nou ook weer niet, van al die jaren Fran
se les op school. Vraag maar eens aan iemand met een vwo-diploma met
eindexamen Frans, om de bovenstaande vijf regels losjes in het Frans te
vertalen. Wanneer we dezelfde regels spontaan in het Engels moeten ver
talen, gaat dat de meesten van ons stukken makkelijker af. Rara, hoe kan
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dat? Hebben we op school minder goed onderwijs gehad in Frans dan in
Engels? Of hebben we het grootste deel van onze Engelse spreekvaardig
heid geleerd buiten de schoolpoorten?
Het onderwijs heeft niet langer het monopolie op leren. Halverwege de
vorige eeuw was dat anders. In een tijd van grote informatieschaarste was
de school voor veel kinderen de enige plek waar ze informatie konden ha
len. In de digitale wereld is er een oneindige en onuitputtelijke hoeveelheid
informatie vrij beschikbaar voor nagenoeg ieder kind. Een logische gevolg
trekking zou zijn om in dit veranderde informatielandschap de leerplicht
te nuanceren en het accent te verschuiven naar een ‘recht op internettoe
gang’. Een kind in de eenentwintigste eeuw zonder internettoegang, is te
vergelijken met een kind in de twintigste eeuw dat niet naar school gaat.
Het is zwaar gedepriveerd van informatie en kennis.
Tell me why I don’t like mondays In 1979 hadden The Boomtown Rats een

grote hit in Nederland, met ‘I Don’t Like Mondays’. De songtekst was ge
ïnspireerd op een tragische actualiteit uit die jaren. Een tienermeisje uit
Californië had op een maandagochtend twee willekeurige voorbijgangers
doodgeschoten en negen mensen verwond. Als verklaring voor haar daad
gaf zij op dat zij niet van maandagen hield.
Het liedje bleek achteraf de eerste en ook de laatste hit van The Boom
town Rats te zijn. In 1985 ging de band uit elkaar. Maar die ene hit werd een
klassiek popnummer. Zesendertig jaar later is het nog met grote regelmaat
te horen op de radio. Vooral bij populaire radiozenders voor een breed
publiek. En meestal op maandagen. De oorspronkelijke betekenis van het
lied is vergeten. Nu is het lied een symbool geworden voor een breed col
lectief volksgevoel. De bulk van werkend Nederland houdt niet van maan
dagen. En op vrijdag wordt duidelijk waarom. Dan knettert ‘Thank God
It’s Friday’ niet alleen door de speakers, maar wemelt het ook van #tgifhashtags op Twitter en Facebook. Want op vrijdag eindigt de werkweek en
begint het weekend. Werken is niet leuk, vrije tijd is wél leuk. We vinden
dit doorgaans heel vanzelfsprekend met z’n allen. Zo vanzelfsprekend, dat
het nauwelijks opvalt dat die tgif-jubelkreten bijna exclusief afkomstig
zijn van het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in een onderge
schikte positie in een hiërarchische organisatie en voornamelijk instructies
van bovenaf moet opvolgen. Oftewel het deel van de beroepsbevolking dat
ook wel eens wordt aangeduid met de term loonslaven.
Er zijn echter ook mensen die in loondienst werken, die wél veel vrijheid
hebben om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Bijvoorbeeld omdat
ze zelf aan de top van een hiërarchische organisatie staan. Zij mogen dan
de instructies geven in plaats van ze op te volgen. Of de uitvoerende wer
kers in een hiërarchische organisatie waar het management ervoor geko
zen heeft om vooral doelstellingen te formuleren in plaats van instructies.
Het verschil tussen werk en vrije tijd vervaagt dan vaak. Dit deel van de
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Interview met een leerexpert
Alette Baartmans werd al op zevenentwintigjarige leeftijd door Vrij Nederland uitvoerig geportretteerd als ‘een
van de beste onderwijsvernieuwers’.
Tegenwoordig noemt zij zich echter
liever ‘expert in leren’.
‘Want leren is beslist niet hetzelfde
als onderwijs. Je kunt op heel veel verschillende manieren leren. Onderwijs
is slechts één van de verschillende
leermethodes, niet meer en niet
minder. Ons onderwijs wordt telkens
opnieuw heruitgevonden. Er komen
wél apps in het onderwijs, maar
nog steeds ín het klaslokaal. Het is
steeds weer die ene leermethode die
vernieuwd wordt, in plaats van dat we
innoveren op de basisvraag: hoe kun
je zo effectief mogelijk leren? Een van
de projecten die ik heb opgezet heet
GeenSchool. Om de bewustwording
te kweken dat leren veel breder is dan
enkel onderwijs.
Belangrijk minpunt van de leermethode Onderwijs is dat we jongeren
institutionaliseren. Een leerling moet
zo veel en mag zo weinig, dat zou je
met gemak onderdrukking kunnen
noemen.
Dat het onderwijs te bureaucratisch is
geworden is ons allemaal aan te rekenen, dus óók de leraren. Als leraar ben
je de architect van het leerproces. Die
rol moet je keihard opeisen. Bijvoorbeeld bij de keuze van schoolboeken.
Die keuze wordt maar al te vaak gemaakt door schooldirecties of schoolbesturen, die langetermijncontracten
afsluiten met educatieve uitgevers.
Het is belabberd om voor lange tijd
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aan bepaalde content vast te zitten, in
een wereld die zo snel verandert.
Angst voor de schoolinspectie is in
de meeste gevallen een ingebeelde
angst. Leraren zouden veel meer
moeten doorvragen. Het lijkt wel alsof
er enorm veel regels zijn, maar in
verreweg de meeste gevallen zijn dat
mythes. Interpretaties en verkeerde
aannames.
Het onderwijs — en dus ook de leraren — zou veel beter zijn best moeten
doen om uit te leggen waarom iets
lesstof is. Waarom is het nuttig om iets
te weten? Omdat het getoetst wordt?
Dat is toch geen uitleg? Als je niet kunt
vertellen waarom iets tot de lesstof
behoort, hoort het ook geen deel uit
te maken van de lesstof.
Toetsen zijn overigens zeer nuttige
hulpmiddelen. Maar vooral als je ze
als scan gebruikt! We zijn gewend om
eerst te oefenen en dan te toetsen.
Draai die volgorde om! Eerst toetsen,
dan oefenen. Dan krijg je meer inzicht.
Dan werkt een toets ook stimulerend.
De scan wijst je op je verbeterpunten.
Dat is positief. Een toets die achteraf wordt ingezet, wordt gezien als
controlemiddel. En dan hangen er ook
nog eens represailles aan.
Als er verschillende manieren zijn
om te leren, en onderwijs is één van
die methodes, dan zou je dus ook
moeten willen weten: hoe goed werkt
die methode Onderwijs nou eigenlijk?
Die vraag behoort niet beantwoord
te worden door ocw, want dan krijg
je een “wij van wc-Eend adviseren
wc-Eend”-constructie.’
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beroepsbevolking horen we zelden luidkeels de komst van het weekend
bejubelen. Om nog maar te zwijgen van de honderdduizenden zelfstandige
professionals die zelf hun werktijd kunnen bepalen. Die kennen het con
cept maandag vaak niet eens. Als maandag overdag de zon schijnt, gaan ze
naar het park. Dan doen ze hun werk wel ’s avonds of op zondag.
Op zich is het helemaal niet zo verontrustend dat miljoenen mensen
met frisse tegenzin naar hun werk gaan. Werken als noodzakelijk kwaad
om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, eerst afzien dan genieten,
de cost gaet voor de baet uyt, eerst het zuur dan het zoet; het hoort misschien
wel bij het leven. Wie trek heeft in een zelfgebakken patatje, moet eerst
aardappels schillen. Aardappels schillen is niet leuk. Dat is de opoffering.
Daarna volgt de beloning.
Wat wij wél verontrustend vinden is dat de meeste kinderen die op
school zitten net zo’n hekel hebben aan maandagen als de modale loon
slaaf. Kinderen vinden school niet leuk, ze zijn liever vrij. Nog nooit heb
ben wij een schoolklas horen juichen dat het weer maandag is. Maar als
juf of meester op vrijdagmiddag alleen maar het woord ‘weekend’ noemt,
gonst een golf van blije opwinding door het klaslokaal. En al helemaal
bij het woord ‘vakantie’. Dat zou eigenlijk te denken moeten geven. Is dit
wel zo vanzelfsprekend? Of is dit alleen maar vanzelfsprekend omdat wij
hierin de maandagbeleving van de gemiddelde volwassene herkennen? Zo
ouders, zo kinderen?
Hun allergrootste hobby kwijt Wij hebben het zelf ook jarenlang normaal

gevonden dat schoolkinderen juichen als het weekend is en chagrijnig zijn
op maandag. Wellicht omdat we zelf jarenlang op school hebben gezeten.
Maar hoe normaal is het nou werkelijk?
Wanneer we peuters en kleuters observeren, valt ons op dat kleine
kinderen niets liever doen dan leren. Leren is hun allergrootste hobby.
Nieuwsgierig blikken ze de wereld in, voortdurend ontdekken ze nieuwe
paadjes en weggetjes. Nieuw speelgoed wordt gretig besprongen en be
snuffeld. Met verbeten blik en vol wilskracht springen ze op houten of
metalen apparaten met wieltjes om de rijvaardigheid onder de knie te krij
gen. Na de onvermijdelijke valpartij met schaafwonden wordt er heel hard
gebruld, maar nadat vader er een pleister op heeft geplakt en een kusje op
de verwonde lichaamsdelen heeft gegeven, weten ze niet hoe snel ze weer
op hun driewieler moeten klimmen. Want ze willen leren, leren, leren. Ein
deloos zijn ze in de weer met een halve kuub zand, een emmer water en een
paar felgekleurde plastic vormpjes. En de hele dag door bestoken ze hun
vader en moeder en oudere broertjes en zusjes met een bombardement van
vragen. Wat is dat? Hoe moet dit? Wat betekent dat woord? Hoe werkt
dit? Waarom? Waarom? Waarom? Gek worden die ouders daar soms van.
Fijn als de kinderen straks naar school mogen, dan krijgen we weer wat
meer rust, zo denken de ouders. Maar eenmaal op school is het meestal
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snel gedaan met die onvermoeibare leergierigheid. In korte tijd zijn ze hun
allergrootste hobby — leren! — kwijt en veranderen ze in kleine mensjes die
niet van maandagen houden.
Als je hierover nadenkt is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kin
deren met frisse tegenzin naar school gaan. School zou in de ogen van klei
ne kinderen een leerparadijs kunnen zijn. Een soort vakantiekamp waar ze
in een veilige omgeving, onder deskundige leiding, met de mooiste speelen leermiddelen, hun allergrootste hobby kunnen beoefenen. Als het zo
zou zijn, dan zouden kinderen wel ‘Thank God it’s Monday’ scanderen en
‘I Don’t Like Fridays’ zingen. Maar zo is het dus niet.
U bent leraar? Bent u al boos? Je zult dit maar lezen en zelf voor de klas

staan. Zo klein is die kans niet, want in Nederland zijn ongeveer een half
miljoen mensen werkzaam in het onderwijs. De overgrote meerderheid
hiervan staat voor de klas. En dan word je ervan beschuldigd dat je de
kinderen hun allergrootste hobby afneemt? Je zou geneigd zijn dit boek te
verscheuren, of het op zijn minst boos in een hoek te smijten. Maar lees
nog heel even verder. Want het ligt niet aan de leraren. De meeste leraren
zijn namelijk bevlogen met hun vak bezig. Ze hebben passie voor lesgeven,
voor kennis overbrengen, ze houden van kinderen en kennen geen grotere
voldoening dan een kind mentaal te zien groeien, in wijsheid en/of vaar
digheden. Herkent u zichzelf hierin? Dan herkent u vast ook de collega’s
waarbij die passie in de loop der jaren is verschrompeld. Zij waren waar
schijnlijk ook ooit bevlogen, maar zijn gaandeweg murw gemaakt door een
lawine aan bureaucratische regeltjes, die hetzij door het ministerie, hetzij
door hun eigen schoolmanagement zijn uitgevaardigd en die de kern van
hun lerarentaak maar al te vaak in de weg staan. Het percentage niet-les
gevende onderwijsprofessionals neemt jaarlijks toe.
Nee, het ligt niet aan de leraren dat schoolkinderen een hekel hebben
aan maandagen, het ligt aan het onderwijssysteem, een systeem dat hon
derdvijftig jaar geleden is ontworpen en is gefundeerd op de maatschappe
lijke behoeftes van die tijd. Het is ingebed in de maatschappelijke context
van de industriële revolutie en gefundeerd op een serie aannames en voor
onderstellingen die in de vorige eeuw nog juiste aannames waren, maar nu
niet meer. Of in ieder geval steeds minder.
Het onderwijssysteem zoals wij dat nu nog steeds kennen was een per
fecte broedplaats voor de industriële economie. Het stoomde jonge mensen
klaar voor een baan in die economie. En deed dat heel goed. De leerlingen
werden uitstekend voorbereid op banen in hiërarchische organisaties waar
werknemers top-down werden aangestuurd. Instructies zorgvuldig opvol
gen, gehoorzaamheid, discipline, geen eigen initiatief, creativiteit indam
men, geen kritische discussies over het werkproces, want dat verstoort
alleen maar de machinerie. Dat waren de ideale eigenschappen voor de ge
middelde werknemer in de twintigste eeuw. Het schoolsysteem was daarop
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afgestemd: top-down industrialized schooling.
Om die eigenschappen aan te leren, kun je daar maar het beste zo vroeg
mogelijk mee beginnen. Op school dus. Dan ben je optimaal voorbereid
voor de banen waarin je blij bent dat het weer vrijdag is. Maar nu leven we
in een transitietijdperk waarin die economie heel hard aan het veranderen
is. Organisaties van nu hebben steeds minder behoefte aan werknemers
die slaafs de instructies opvolgen. Want de organisatie is Nooit Af. Om te
kunnen overleven hebben organisaties werknemers nodig die oude proce
dures en instructies overboord durven te gooien. Mensen die verbeterin
gen kunnen bedenken en doorvoeren. Mensen zoals de kleuter van weleer
die voortdurend met een trial-and-error-mindset door het leven stapt.
De grootste actuele bedreiging van ons onderwijssysteem is dat we jon
ge mensen aan het opleiden zijn voor een industrieel tijdperk dat nauwe
lijks nog bestaat. Dat we honderdduizenden kinderen opleiden voor banen
die over vijf of tien jaar niet meer bestaan.
Wat er mis is met geïndustrialiseerd onderwijs? Even een vraagje tussen

door. Weet u wat een eg is, en een ploeg en een dorsvlegel? En wanneer je
een sikkel gebruikt en wanneer een zeis? Nou, wij weten dat dus ook niet.
Toch waren er tijden dat bijna ieder kind in Nederland deze begrippen
kende. Dat was in een tijd dat ‘iedereen’ nog in de landbouw werkte. Nadat
de beroepsbevolking verschoof van de agrarische sector naar de industrie,
was deze kennis niet zo belangrijk meer en leerden we nieuwe dingen, die
wél relevant waren voor het industriële tijdperk. En brood kochten we toen
bij de bakker, daar hoefde je niet eerst het graan voor te dorsen. Dat indus
triële tijdperk is inmiddels ook ten einde. Miljoenen fabriekswerkers zijn
kenniswerkers geworden. Maar het onderwijs hanteert nog grotendeels
de axioma’s van het industriële tijdperk. Bijvoorbeeld: hoe definieert het
onderwijs een slimme leerling? Dat is een leerling die hoge cijfers haalt.
In de praktijk is dat de leerling die het best weet te voorspellen welk ant
woord de docent wil horen. Leraren en de Citotoets keuren vaak maar één
antwoord goed. Creatief zijn, of slimmer zijn dan de leraar wordt keihard
afgestraft. Dan wordt je antwoord doodleuk fout gerekend.
In het tijdperk dat een organisatie van zijn medewerkers verwacht dat
ze de status quo stabiliseren, is dat een zeer nuttige eigenschap. Een leer
ling die goed kan voorspellen welk antwoord de docent graag wil horen,
kan later als werknemer heel goed voorspellen wat zijn manager wil dat hij
uitvoert. Dat was de ideale werknemer van de twintigste eeuw.
In de eenentwintigste eeuw is er niet zoveel plaats meer voor bedrijven
die alleen maar de status quo stabiliseren. In het easycratische tijdperk
wordt het ene na het andere traditionele bedrijf overvleugeld door nieuwe
bedrijven die op een vernieuwende manier de werkzaamheden organise
ren.
Organisaties die klaar willen zijn voor het Nooit Af-tijdperk hebben
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juist behoefte aan medewerkers die slimmer durven te zijn dan de baas,
die het ‘juiste’ antwoord van de leraar/de baas in twijfel trekken en met een
beter antwoord komen. Kortom: de leerlingen van wie de slimme creatieve
antwoorden ten onrechte fout werden gerekend op school, dat worden de
meest gewilde medewerkers van de toekomst. Dat is ook precies de reden
waarom een bedrijf als Google geen enkele schroom heeft om werknemers
zonder schooldiploma aan te nemen.
Cijferfetisjisme in schoolmanagement Hoe definieer je een slimme school?

Dat is een school waar de leerlingen gemiddeld de hoogste cijfers halen. En
daar ging het faliekant mis. Er is een hele generatie spreadsheetmanagers
ontstaan die de scholen besturen. Welkom in de diplomafabriek!
De schoolmanager van nu is in feite een middelmanager die strikt topdown wordt aangestuurd door het ‘hoofdkantoor’. Hij wordt niet beoor
deeld op zijn werkelijke output, maar uitsluitend op de getallen in zijn
spreadsheets. Bijvoorbeeld wanneer het onderwijsministerie scholen ver
plicht wil stellen om een gemiddelde citoscore van 537 te halen, aldus een
recent plan van ocw.
Op zich is er helemaal niks mis met toetsen. Toetsen zijn zeer nuttige
instrumenten. Mits je ze gebruikt waarvoor toetsen zijn bedoeld: om feed
back te genereren, om te spiegelen, om te checken. En om op basis van de
toetsen zo nodig de werkwijze aan te passen. De toets als middel!
Maar de trend is nadrukkelijk: de toets als doel. Niet de kwaliteit van
het onderwijs staat voorop, en al helemaal niet de vorderingen van het
kind, maar de uitkomst van de toets is tot doel verheven. En aan die toets
resultaten worden vervolgens gekoppeld: de waardering van de school, de
financiering van de school en soms zelfs de salarissen van de schoolma
nagers.
Wie wind zaait, zal storm oogsten. In deze setting oogst je onvermij
delijk dat de schoolmanagers zich binnen de kortste keren zullen ontpop
pen tot manipulerende creatieve boekhouders (in het gunstigste geval),
of regelrechte fraudeurs (in het slechtste geval). Dat is geen zwartgallige
cynische blik, dat is een broodnuchtere realistische constatering die keer
op keer door iedereen waargenomen kan worden, tenzij men verkiest om
als een struisvogel zijn hoofd in het zand te steken.
Cijfers zijn ontzettend makkelijk te manipuleren, zo weet elke statisticus.
Als een school erbij gebaat is dat een zo hoog mogelijk percentage van
de eindexamenleerlingen slaagt, dan zullen scholen hun best gaan doen
om de matige leerlingen de toegang tot het examenjaar te ontzeggen. Dat
houdt de percentages lekker hoog. Het treurige hiervan is dat scholen door
deze uitgelokte strategie hun maatschappelijke output verkleinen. (Zie ka
der: De waanzin van slagingspercentages.)
Dit cijferfetisjisme zit hardnekkig verweven in het complete onderwijs
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De waanzin van slagingspercentages
Neem twee identieke scholen. School
A heeft dertig eindexamenkandidaten. Alle dertig leerlingen slagen voor
hun examen. School B heeft de visie
dat iedere leerling die dat wil een
kans moet krijgen, mits men andere
leerlingen niet hindert. School B heeft
daardoor veertig eindexamenkandidaten. Vijfendertig van hen slagen.
Welke school is de beste?
In onderwijskringen wordt school A
unaniem als de beste school gezien.
Want school A heeft een slagingspercentage van 100 procent en school B
een slagingspercentage van slechts
87,5 procent. School B moet zelfs
oppassen dat ze niet gestraft gaat
worden.
Het merkwaardige is dat men het er
in de rest van de maatschappij juist

unaniem over eens is dat school B de
beste is. School B heeft de meeste
output geleverd. Namelijk vijfendertig
diploma’s. Dat is 17 procent meer dan
de dertig diploma’s van school A!
Daar komt nog eens bij dat bij lagere
slagingspercentages het behalen van
een diploma op een hogere waardering kan rekenen. In de sociale
wetenschappen heerst de consensus
dat mensen juist een veel hogere
waardering hebben voor de geslaagden naarmate het percentage geslaagden lager ligt. Als iedereen voor
een examen slaagt, zal het examen
wel niet al te moeilijk zijn geweest, zo
is de onderliggende gedachte. Maar
als er veel gezakten zijn (bijvoorbeeld
bij een rijexamen), des te knapper is
het als je wél slaagt.

systeem: van ministerie, tot schooldirectie, tot leraren, tot ouders. Je zult
maar een jonge leraar zijn die na een jaar werkloosheid eindelijk een tijde
lijke aanstelling heeft gevonden. Je weet dat je alleen een vaste aanstelling
krijgt als jouw leerlingen voldoendes halen voor hun proefwerken. Je kijkt
hun proefwerken na en je turft een hele reeks vijfjes. Probeer nou maar
eens de verleiding te weerstaan om je normen aan te passen, zodat je al
die vijfjes in zesjes kunt veranderen. Applaus voor de leraar die streng vol
hardt in zijn eisen. Maar dat applaus zul je dan wel na de zomervakantie
thuis op de bank in ontvangst moeten nemen. Het is volkomen begrijpelijk
dat de meeste leraren zullen zwichten voor de terreur van het systeem en
zesjes zullen gaan uitdelen.
Examentraining is al volkomen ingeburgerd in de onderwijspraktijk.
Zijn er eigenlijk nog wel scholen die niet aan examentraining doen? Exa
mentraining is een zeer effectief middel om hogere cijfers te halen. Maar
in wezen is het een pervers fenomeen, dat op den duur de output van het
onderwijs uitholt. Scholen kunnen op de middellange termijn slechts be
staansrecht houden door zich volledig te concentreren op de oerfunctie
van het onderwijs: het ontwikkelen van kennis en begrip bij leerlingen. Een
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De lessen van de verkeerspolitie
De oertaak van de verkeerspolitie is
om de verkeersveiligheid te vergroten. Als middel heeft de verkeersagent
een bonnenboekje ter beschikking
om onveilig rijdende automobilisten
te corrigeren.
Met deze taak voor ogen en dit middel
in de borstzak, zal iedere verkeers
agent en iedere korpschef automatisch naar het onveiligste kruispunt in
de stad rijden om daar de automobilisten te controleren en te corrigeren.
Want dáár valt immers de meeste
veiligheidswinst te boeken. Af en toe
zal iemand die bekeurd wordt, boos
of agressief worden, maar de rest van
de verkeersdeelnemers zal goedkeurend knikken.
Het gaat pas mis zodra een cijfer
fetisjist op het ministerie van Verkeersveiligheid het volslagen idiote
plan bedenkt om de performance
van verkeersagenten te meten aan
de hand van het aantal uitgedeelde
bekeuringen. Hoe meer bekeuringen,
des te beter de agent!? Of nog erger:
hoe hoger de boetes, des te beter de
agent!?
Zodra dit domme plan tot beleid
wordt verklaard, haasten alle verkeersagenten zich automatisch naar
de meest veilige weg van de stad, om
zich daar in de bosjes te verstoppen.
Want op het onveilige kruispunt zijn
maar weinig automobilisten die te
hard rijden, dus daar valt weinig te
‘performen’. Maar op de veiligste weg
in de stad is het zó veilig dat velen
daar iets harder rijden dan de maxi-

234

maal toegestane snelheid. Dus daar
kan het makkelijkst aan de bonnendoelstelling voldaan worden.
De gevolgen zijn veel rampzaliger dan
op het eerste gezicht lijkt. In een faire
samenleving zijn politiemensen van
nature de helden van het volk. De politie is je beste vriend, want als jij als
burger in gevaar verkeert, zijn er politiemensen om je te redden. Maar in
een samenleving waarin politiemensen door een bureaucratisch systeem
worden gedwongen om relatief brave
burgers het vel over de neus te halen,
verandert in rap tempo het imago van
de agent.
En zo geschiedt. Op het ministerie
verwondert men zich er al jarenlang
over dat overal in het land, ieder
weekend opnieuw, volksmenigtes
zich keren tegen politiemensen die
op dat moment alleen maar bezig zijn
met de nobele taak om slachtoffers
uit benarde situaties te helpen. Rara,
hoe kan dat? Dit druist volledig in
tegen elke logica. Als oorzaak voor
dit raadselachtige fenomeen wordt
het meest genoemd: de verhuftering
van de samenleving. Met zo’n oorzaak
is al snel een bijpassende oplossing
gevonden: geef die hufters nóg meer
en nóg hogere boetes! Dat zal ze wel
leren!
Nou is hufterigheid als oorzaak
opvoeren sowieso al een pseudo-verklaring, want waar komt die hufterigheid dan vandaan? Maar los daarvan:
deze verklaring gaat voorbij aan het
gegeven dat de imagoverandering
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van held naar boeman parallel liep
aan de invoering van bonnenquota
en andere perverse bureaucratische
meetinstrumenten.
Uiteindelijk kon dit proces alleen
maar tot stilstand komen doordat
er korpschefs opstonden die (met

gevaar voor eigen carrière) openlijk
weigerden om de ministerieel opgelegde bonnenquota uit te voeren,
omdat dit perverse middel in strijd is
met de primaire taak om de verkeersveiligheid te verbeteren.

examen is niet meer dan een middeltje om even te checken of men daarin
is geslaagd. Wie dat middel tot doel verheft, slaat de plank ernstig mis. In
plaats van kennis bijbrengen worden leerlingen getraind in de vaardigheid
om het gewenste antwoord op een examenvraag te geven. Dat is de omge
keerde wereld. Met heel uitgebreide examentraining is het zelfs mogelijk
om leerlingen te leren als een robot het juiste antwoord te geven, zonder
dat ze begrijpen wat ze hebben opgeschreven.
Ook de ouders doen, nietsvermoedend, volop mee aan dit spel. ‘Welk
cijfer heb je gehaald?’ is een veelgestelde vraag van ouders aan hun school
gaande kinderen. En als het cijfer hoog is, krijgt het kind een beloning. De
vraag die er écht toe doet is echter: ‘Wat heb je geleerd op school?’
Tot slot draaien ook de media mee in dit cijfercircus. Scholen met hoge
examencijfers krijgen lovende recensies. Scholen met lagere cijfers krijgen
het label ‘probleemschool’ opgeplakt. De vraag of leerlingen iets geleerd
hebben, of leerlingen beter zijn voorbereid op hun toekomst, wordt niet of
nauwelijks gesteld.
In deze setting zijn scholen bottomline getransformeerd van ‘kennisfa
briek’ naar ‘diplomafabriek’. Dat kan heel lang goed gaan, totdat het onver
mijdelijke moment komt dat toekomstige werkgevers geen enkele waarde
meer hechten aan die diploma’s, omdat ze niet accuraat voorspellen of
de houder van zo’n diploma voldoende kennis heeft om een succesvolle
werknemer te worden. Dan zijn de rapen gaar. Want als je output bestaat
uit diploma’s, en de maatschappij beoordeelt die output als waardeloos,
dan is de (maatschappelijk) toegevoegde waarde van scholen gereduceerd
tot nul.
De valkuil van de onderwijsvernieuwers Overal in het land zijn duizenden

enthousiaste mensen heel fanatiek bezig met het strijden voor verbete
ringen in het onderwijs. Wij kennen heel wat van hen. Mooie bevlogen
mensen die weigeren om met lede ogen aan te zien hoe kinderen vaak
de dupe worden van de bureaucratie in het onderwijs. Zij weten elkaar te
vinden, dankbaar gebruikmakend van de tools die de netwerksamenleving
hun aanreikt. Daardoor weten ze vaak meer te bereiken dan hun voorgan
235

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 236

gers van een generatie geleden. Maar keer op keer stuiten ze op een muur
van wetgeving en op financieringsperikelen, waardoor hun meeste idealen
onbereikbaar blijven. Het frappante is: ook al hebben ze allemaal andere
ideeën en plannen, nagenoeg al deze idealistische onderwijsvernieuwers
delen de mening dat de belangen van het lerende kind ondergeschikt zijn
geraakt aan de belangen van het onderwijssysteem, en dat dit weer anders
om moet zijn. Maar tegelijkertijd trachten zij dit te verwezenlijken binnen
de paradigma’s van het bestaande onderwijssysteem. Een beroemd citaat
van Einstein dat sinds het begin van de crisis veelvuldig wordt aangehaald,
luidt: ‘Je kunt problemen niet oplossen binnen het paradigma waarin ze zijn ontstaan.’
Wij dagen alle onderwijsvernieuwers uit om de paradigma’s van het on
derwijssysteem vaarwel te zeggen en hun idealen buiten het systeem om
te verwezenlijken. De resultaten zouden wel eens verbluffend kunnen zijn.
De makkelijkste manier om de bureaucratie te overwinnen is organiseren
zonder geld. Want geld is de motor van de bureaucratie, zo schreven we
in Easycratie. Wie een eigen school begint en tegen het onderwijsminis
terie zegt: ‘Hou je geld maar, we hoeven het niet’, heeft de bureaucratie
al voor 95 procent verslagen. Indien nodig is ook de laatste 5 procent te
overwinnen door de school geen school te noemen. Wie denkt dat dit niet
zo eenvoudig gaat, verwijzen we naar iets wat wel enigszins lijkt op een
school, en waar dit al heel gebruikelijk is: de kindercrèche. Wie een crèche
wil beginnen, moet aan duizenden strenge regels voldoen. Maar toch be
staan er honderdduizenden crèches in Nederland die van deze regelgeving
zijn vrijgesteld. Alleen noemen zij zich geen crèche, maar oppas. Als je het
geen crèche noemt en je vraagt er ook geen geld voor, dan is er niemand
die je tegenhoudt als je de hele dag op een paar buurtkinderen van werken
de ouders past. Het is volkomen legaal.
De opkomst van de school die geen school heet Een school beginnen zon

der de titel ‘school’ te gebruiken, daar zijn al heel wat grote organisaties
mee bezig. Buitenstaanders die zich er vaak maar nauwelijks van bewust
zijn dat ze een equivalent produceren van wat reguliere scholen aanbie
den. Deze organisaties hebben doorgaans heel andere doelstellingen dan
schooltje spelen. Maar desondanks fungeren ze al als een leerparadijs.
Deze buitenstaanders zijn vooral te vinden in de media- en entertainment
industrie, en in de game-industrie. Zonder enig benul van didactiek en pe
dagogiek boeken deze buitenstaanders nu al spraakmakende resultaten.
Zodra groepen van bevlogen docenten en andere onderwijsidealisten sub
stantieel gaan samenwerken met deze buitenstaanders, met deze scholen
die geen scholen heten, dan zullen wij niet raar opkijken als de reguliere
scholen net zo hard gaan leeglopen als de traditionele telecom-sms’ers
overstapten naar buitenstaander WhatsApp.
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De nieuwe aanbieders (1) Het is vrijdagmiddag. De scholieren juichen mas

saal dat de schoolweek is afgelopen. De hardste juichers zijn natuurlijk de
pubers. Tenminste, als ze al niet het laatste schooluur hadden gespijbeld.
Maar nu is het vrijdagavond en wat gaan deze lastige pubers doen? Een
beetje comazuipen op vage hang-outs voor jongeren, weg van alles wat aan
school doet denken?
Niets daarvan. Deze schoolhaters zitten deze vrijdagavond massaal te
kijken naar Alexander Klöpping die op tv anderhalf uur college geeft in
De Wereld Draait Door Academy. Het onderwerp boeit ze. Het gaat over in
ternet en over Silicon Valley. En Alexander weet het allemaal prachtig te
vertellen. Maar hoe je het ook wendt of keert, dit is natuurlijk gewoon
school. Een school die geen school heet. Kinderen die niet zo van onder
wijs houden, willen wel degelijk graag leren. Ze doen het vrijwillig. Op hun
vrije vrijdagavond. De eerste dag van het weekend waar ze al de hele week
naar uitkeken. En dat drie vrijdagavonden lang. Klöpping is niet de enige
(officieuze) tv-leraar. Tv-bioloog Freek Vonk is ook heel populair, veel po
pulairder dan de modale biologieleraar op school. En Robbert Dijkgraaf
kan er ook wat van. Hoe die de oerknal uitlegt!
Wat ons verder opvalt is dat talloze pubers die op school bekendstaan
als lastige of moeilijk lerende kinderen, eenmaal thuis veelvuldig zappen
langs de tv-kanalen van Discovery Channel of National Geographic. Of
naar Comedy Central, waar ze een grotere hoeveelheid Engelse taal consu
meren dan een gemiddelde vwo-scholier met zijn complete literatuurlijst
Engels.
Ondertussen wordt in het reguliere onderwijssysteem nog steeds de
eeuwenoude wijsheid gehanteerd dat er een keihard rechtstreeks verband
is tussen de kwaliteit van het onderwijs en de grootte van de klas. Hoe
groter de klas, des te slechter het onderwijs. Dat is misschien ooit wel waar
geweest, in een tijd dat Schooltelevisie werd uitgezonden op een piepklein
zwart-wit-tv’tje met korrelig beeld, maar in deze tijd van technologische
revolutie waarin we tv kunnen kijken op breedbeeld in hd-kwaliteit, waar
op we de mimiek van de leraar veel scherper kunnen zien dan een kind dat
achter in de klas zit, is die oude wijsheid gewoon niet meer vol te houden.
Desalniettemin houdt het onderwijssysteem hardnekkig vast aan onder
wijs in klaslokalen met één leerkracht per twintig à dertig leerlingen. De
vraag is of die hardnekkigheid te maken heeft met conservatisme, met
technofobie of met werkgelegenheidsbelangen. Want volgens die oude
wijsheid zouden de colleges van Alexander Klöpping dus een erbarmelijk
slechte kwaliteit hebben, omdat er misschien wel een miljoen leerlingen in
de klas zaten. Een extreem grote klas dus.
Vanuit het perspectief van de onderwijsconsument — de leerling — is het
vraagstuk over de ideale klassengrootte metaforisch te verhelderen met
de volgende vraag: ‘Stel, u bent voetballiefhebber en u mag kiezen tussen
live een voetbalwedstrijd kijken met twintig à dertig toeschouwers bij de
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amateurclub Geel-Zwart, of op breedbeeld-tv kijken naar Barcelona-Real
Madrid, wat heeft uw voorkeur?’ Het feit dat er maar vijfentwintig mensen
langs de lijn staan bij Geel-Zwart en dat een paar honderdduizend mensen
een betaald tv-abonnement hebben afgesloten om de Spaanse Clásico te
zien, geeft al het antwoord.
Of als u niet van voetbal houdt: Weet u nog, vroeger op school, die ene
briljante leraar die u nooit van uw leven meer zult vergeten? En dat u ieder
jaar in augustus vol spanning uitkeek naar het nieuwe rooster? En dat u
slechts twee van de zes keer zo gelukkig was dat deze briljante leraar op uw
rooster stond? Had u niet liever alle zes de schooljaren genoten van deze
begenadigde leraar, desnoods dan maar op een scherm?
Buiten het onderwijssysteem wordt die vraag, of je ook op afstand les
kunt geven aan duizenden mensen tegelijk, niet eens gesteld. Het wordt
als een vanzelfsprekendheid gezien. ted Talks doen niet anders. En super
markten zetten kooklessen op YouTube; dat werkt (didactisch) aanzienlijk
beter dan een recept in de folder.
De mooc-revolutie Maar veel ingrijpender nog zijn de initiatieven van on

der andere Harvard, misschien wel de meest prestigieuze universiteit ter
wereld. Harvard is al een paar jaar bezig met het uitrollen van moocs:
Massive Open Online Courses. De doelstelling van Harvard is om op ter
mijn college te geven aan een miljard (!) studenten wereldwijd. De lessen
worden gratis uitgezonden via internet. Het verdienmodel zit in inkomsten
genereren uit het tegen betaling afnemen van tentamens. Een geweldig
voorbeeld van easycratie: anders organiseren door slim gebruik te ma
ken van de netwerksamenleving en van vrij beschikbare digitale tools. Je
hoeft geen buitengewoon creatieve gaven te hebben om het te bedenken.
Je hoeft alleen maar bestaande middelen te gebruiken en een oud paradig
ma aan de kant te schuiven. De eerste zeven miljoen studenten hebben de
mooc-poorten al gevonden, zo lazen we in 2013. Een jaar later liepen de
schattingen al op tot achttien miljoen. Ook de Nederlandse universiteiten
bieden volop moocs aan. Sommigen hebben binnen een jaar al meer deel
nemers geregistreerd dan het totaal aantal studenten dat in de afgelopen
eeuwen in hun collegebanken heeft gezeten.
De angstige vraag die de bv Onderwijs Nederland nu in haar greep heeft
is: hoeveel leerlingen gaan straks nog voor een torenhoog collegegeld naar
Windesheim, als je ook gratis college kunt krijgen van de beste hooglera
ren op de meest prestigieuze universiteiten ter wereld?
Wij bekijken die vraag liever vanuit het perspectief van de leerling. Tot
voor kort was studeren op Harvard uitsluitend weggelegd voor kinderen
van heel rijke ouders. Dat nu ook kinderen uit lagere sociale milieus op
Harvard kunnen studeren, beschouwen we als een maatschappelijke voor
uitgang. Goed onderwijs, toegankelijk voor ieder kind; dat is toch altijd
een oud democratisch ideaal geweest?
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Maar los daarvan, als onderwijs én beter én goedkoper wordt, daar kan
toch eigenlijk niemand op tegen zijn? Voor geschoolde leraren zal er heus
wel werk blijven. Want naast alle voordelen heeft afstandsonderwijs ook
een algemeen bekend nadeel: enorm hoge uitvalpercentages. Waar scholen
heel goed in zijn, is in het bieden van een structuur waarin de leerling de
benodigde discipline kan opbrengen. Voor leraren die zich hierin specia
liseren, gaan nieuwe banen ontstaan. Deze banen zouden wel eens buiten
het bestaande reguliere onderwijs kunnen komen te liggen. Bijvoorbeeld
een aantal leraren die samen een mooc-studiebegeleidingshuis gaan op
zetten, gefinancierd door het bedrijfsleven, die hun werknemers daarnaar
toe sturen, in het kader van éducation permanente.
De nieuwe aanbieders (2) Tientallen — en als je de Engelse taal beheerst

zelfs honderden — websites en apps bieden de mogelijkheid om een talen
cursus te volgen. De meeste zijn gratis. We hebben een paar maanden de
proef op de som genomen, met een van deze nieuwe aanbieders. Onze keu
ze viel op Duolingo, juist omdat deze aanbieder geen enkele band, noch
affiniteit, heeft met de onderwijssector. Duolingo is eigenlijk een Big Da
ta-bedrijf. De ambitie van Duolingo is onomwonden: men wil de beste ver
taalcomputer ter wereld worden, beter dan Google Translate. Duolingo wil
dat bereiken door slim gebruik te maken van crowdsourcing. Als tientallen
miljoenen mensen uit vele landen allerlei zinnetjes van de ene naar de an
dere taal gaan vertalen, dan levert dat een gigantische berg data op. Met
behulp van slimme algoritmes, gebaseerd op het principe van the wisdom
of the crowd, bepaalt de computer wat de vermoedelijk beste vertaling is.
De grap is dat Duolingo zichzelf helemaal niet als school ziet. Nog niet
eens als een aanbieder van talencursussen. En daardoor ook met het groot
ste gemak van de wereld allerlei bestaande onderwijsparadigma’s over
boord kan kieperen en totaal geen hinder heeft van onderwijsbureaucratie.
Wat Duolingo in feite doet is het creëren van een gigantische economi
sche transactie zónder geldstromen. Het bedrijf mobiliseerde miljoenen
vrijwillige ‘werknemers’ om Duolingo te helpen bij het ontwikkelen van
hun vertaalcomputer. Als tegenprestatie krijgen al die medewerkers een
vrijwilligersvergoeding in de vorm van een talencursus.
Ook talloze gamebedrijfjes fungeren als een school die geen school
heet. Ze produceren digitale spelletjes met een educatieve inslag. Het heet
dan nog steeds een game, maar welbeschouwd is er geen wezenlijk verschil
tussen een game spelen en een lesje leren. De leerling die een hoog cijfer
wil halen, heet nu een gamer die zijn highscore wil verbeteren. Het verschil
is louter nog semantisch. Op Seterra.net kunnen we een blinde landkaart
van Afrika bekijken. Waar ligt wélk land? Wijs aan op de kaart. Wie het
spel maar lang genoeg speelt, weet na een tijdje moeiteloos elk land correct
aan te wijzen.
Het roept herinneringen op aan onze lagereschooltijd, waar we bij aan
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Simpele tip om tools te vinden
Er zijn tientallen websites en apps
zoals Duolingo of Seterra. Zodra je
er een hebt gevonden, kun je met
één simpele, algemene tip snel een
overzicht van de andere aanbieders
vinden. Tik daarvoor in de zoekbalk
van Google het zinnetje ‘similar
to Duolingo’. Deze tip is algemeen
toepasbaar. Wie twijfelt of Google
wel de beste zoekmachine is, kan
bijvoorbeeld ook ‘similar to Google’
intikken.
Wat opvalt is dat de educatieve
games die door bekende educatieve
uitgevers zijn geproduceerd, zelden
de beste producten zijn. Daar is ook
wel een verklaring voor te bedenken.

Een educatieve uitgever die een superieure game ontwikkelt, kannibaliseert op haar verkoopopbrengsten
uit schoolboeken. Daarom is hun
educatieve software vaak prijzig en/
of wordt modulair aangeboden,
zodat de afnemer voor elk nieuw
lesje weer opnieuw moet betalen.
Daarnaast hebben de traditionele
educatieve uitgevers meestal veel
hogere ontwikkelkosten doordat het
productieproces op hiërarchische
principes is gebaseerd. De nieuwe
aanbieders maken veel meer gebruik
van crowdsourcing en open sourceprincipes, waardoor de ontwikkelkosten spectaculair dalen.

vang van de vierde klas gefascineerd raakten door die ene blinde landkaart
van Nederland die achter in het klaslokaal hing. Machtig interessant. Na
twee semesters wachten werd die kaart eindelijk gebruikt. Helaas kregen
slechts drie leerlingen een beurt. Meer tijd was er niet. Alleen zij mochten
de quiz spelen. Daarna was het weer tijd voor een andere les.
Die blinde landkaart op de lagere school zag eruit alsof hij een flinke
hap had gekost uit het budget van de school. Daarom was er ook maar één
kaart. En op die ene kaart was de juf dan ook heel zuinig. Hij moest lang
meegaan. Zó lang, dat de Noordoostpolder nog niet was ingekleurd. Want
die bestond nog niet toen de kaart werd gemaakt. Wat een schril contrast
met de blinde kaarten van Seterra.net. Daar is keus uit meer dan honderd
kaarten; ze worden snel geüpdatet zodra er weer ergens een geografische
grens verschuift, of als landen van naam veranderen. Ze kosten de leraar
en de leerling nul budget aan leermiddelen. En iedereen krijgt een beurt, in
plaats van slechts drie leerlingen. En als Seterra.net ons niet meer bevalt,
klikken we op het kruisje rechtsboven en surfen we moeiteloos door naar
een van de tientallen andere aanbieders van aardrijkskundeonderwijs, ver
momd als topo-games. Onderwijs 3.0, het bestaat allang, maar het bevindt
zich grotendeels buiten de muren van schoolgebouwen.
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De proef op de som: parlare Italiano in tre mesi? Zoals gezegd, we kozen op

goed geluk Duolingo uit om een taal te leren. Geen flauw idee of Duolingo
ook de beste aanbieder is. Statistisch gezien moet de kans zéér groot zijn
dat er betere alternatieven zijn. Maar daar ging het nu niet om. Zou het
mogelijk zijn om met behulp van Duolingo, zonder school, zonder leraar,
in drie maanden tijd — een kwartier per dag — vloeiend Italiaans te leren
spreken? En wat zijn dan de verschillen met de traditionele methode: een
taal leren in een klaslokaal op school?
Op vele punten bleek deze moderne leermethode superieur aan de tra
ditionele methode.
▶▶ Niet tijdgebonden: Duolingo is vierentwintig uur per dag geopend! We
konden zelf kiezen op welk tijdstip we les wilden nemen. We waren niet
meer gebonden aan dat ene geroosterde vaste tijdstip, dat steevast ergens
tussen negen en vier lag.
▶▶ Niet kalendergebonden: We hoefden niet te wachten tot een nieuw
schooljaar in september begon, we konden instappen wanneer we wilden.
▶▶ Niet plaatsgebonden: Leren kan overal. In de trein, in de wachtkamer
van het ziekenhuis, zelfs op de wc: Un uomo deve a volte defecare.
▶▶ Niet gebonden aan medeleerlingen: op Duolingo heb je ontelbaar meer
klasgenootjes dan op een traditionele school. Dat is gezellig. Je kunt ook
je medeleerlingen om hulp vragen. Maar je hoeft nooit meer op een trage
leerling te wachten. Iedere leerling volgt zijn eigen tempo. Lesjes die je
makkelijk vindt, daar race je snel doorheen. Lesjes die je moeilijk vindt,
daar mag je net zo lang over doen totdat je goed genoeg bent voor het
volgende level.
▶▶ Niet gebonden aan vakkenpakketten: Per vak dat je leert, volg je je eigen
tempo. Op de traditionele school moet je een taal een heel jaar overdoen,
ook al heb je een negen, alleen maar omdat je een vier voor wiskunde hebt.
Idem dito voor moeilijke vakken: je mag er langer over doen, als je het nog
niet helemaal begrijpt. Op de traditionele school is daar geen sprake van.
Je gaat door naar het volgende leerjaar, ook al heb je een vijf voor taal,
alleen maar omdat je een negen voor wiskunde hebt. Met die taal blijft het
dan de komende zes jaar worstelen, want blijkbaar heb je de basisstof nog
niet goed onder de knie.
▶▶ Niet gebonden aan die ene leraar: bij het leren van een vreemde taal
heb je regelmatig behoefte aan de kennis van een native speaker. Op de
traditionele school is de leraar zelden een native speaker. Op Duolingo kun
je iedere willekeurige vraag op het forum stellen en zijn er tientallen na
tive speakers aanwezig (in de vorm van Italiaanse cursisten die Duolingo
gebruiken om Engels te leren) om bereidwillig je vraag te beantwoorden.
Oké, dat zijn dan weliswaar geen bevoegde leraren, maar de kwaliteit van
hun antwoorden is hoogstwaarschijnlijk beter dan van de bevoegde leraar
die géén native speaker is.
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‘Onderwijs is gericht op nivellering’
Genen of opvoeding, wat bepaalt
iemands talent? In deze typische
jarenzeventigdiscussie helde de
bedrijfstak Onderwijs zeer sterk naar
de kant van het nurture-kamp. En
in het huidige onderwijssysteem is
dit feitelijk nog steeds het leidende
paradigma. Verschillen in aanleg
worden zoveel mogelijk genegeerd.
Zo moet ieder kind op dezelfde leeftijd beginnen met leren lezen en rekenen. Want alle mensen zijn gelijk.
Met als gevolg dat veel kinderen veel
vroeger moeten beginnen dan dat ze
eraan toe zijn, zodat ze de rest van
hun leven een grote aversie tegen onderwijs houden. De beste manier om
ervoor te zorgen dat ieder kind maximaal presteert, ongeacht zijn aanleg,
is individueel onderwijs op maat. Met
computergestuurd onderwijs waarin
ieder in zijn eigen tempo leert, is dit
eenvoudig te bewerkstelligen. In onderwijskringen is men hier huiverig
voor. De Amerikaanse hoogleraar
Arthur Jensen heeft een pijnlijke
verklaring voor die terughoudendheid: ‘Slimme leerlingen zullen door
de stof vliegen. Individuele verschil-

len in intelligentie worden dan goed
zichtbaar. Onderwijs is gericht op
nivellering. Men houdt liever vast aan
de illusie van gelijkheid.’
Jensen heeft wel een punt. Als een
snelle leerling een zesjarige schoolopleiding in vijf jaar wil doen, wordt
daar al heel moeilijk over gedaan.
Bij computergestuurd individueel
onderwijs zullen we er echter mee
moeten leren leven dat de snelste
leerlingen slechts een à twee jaar nodig hebben om een schoolvak te voltooien waar de gemiddelde leerling
zes jaar mee bezig is. Binnen het onderwijsparadigma is dit ondenkbaar
en wordt vaak zelfs ontkend dat dit
mogelijk is. De bewijzen liggen echter
ruimschoots voor het oprapen. De
beste leerlingen in niet-schoolse
vakken, zoals in de sport of in de muziek, zijn tieners die vele malen beter
presteren dan de modale beoefenaar
die al dertig jaar lang voortploetert.
En de dertienjarige gymnasiast die
meedoet aan de Wiskunde Olympiade is hoogstwaarschijnlijk al beter in
wiskunde dan zijn ervaren eerstegraads wiskundeleraar.

Het lesmateriaal past zich aan de individuele leerling aan: lessen overho
ren is een universeel erkende methode in ieder leerproces. Op de traditi
onele school zijn overhoringen echter saai en niet zo efficiënt omdat een
flink deel van de overhoorvragen te makkelijk is. Duolingo weet echter
precies met welke vragen de individuele leerling de meeste moeite heeft.
Dit verschilt per individu. De moeilijke vragen keren steeds weer terug in
overhoringen, net zo lang totdat het makkelijke vragen zijn geworden. Met
makkelijke vragen valt Duolingo je zo min mogelijk lastig.
Ook al zal een methode als Duolingo niet voor elke leerling even goed
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werken, de performance van Duolingo is op vele punten zo nadrukkelijk
superieur aan het traditionele klassikale onderwijs dat het een compleet
raadsel is waarom het reguliere onderwijs niet veel meer gebruikmaakt van
digitale individuele leermethodes. Alhoewel, een Amerikaanse hoogleraar
heeft hier wel een pijnlijke verklaring voor. (Zie kader: ‘Onderwijs is ge
richt op nivellering’.)
Waren er ook nog minpunten voor Duolingo? Nou en of! Halverwege de
drie maanden kwamen er andere interessante zaken voorbij die onze aan
dacht opeisten. We konden niet de benodigde discipline opbrengen. We
misten de strenge juf die ons vermanend toesprak, of de gezonde groeps
dwang van klasgenootjes die ons tot de orde riepen met de vraag waarom
we spijbelden van de les. Wanneer de nieuwe aanbieders dit minpunt we
ten weg te werken — al dan niet met behulp van onderwijsprofessionals —
zijn we ervan overtuigd dat methodes à la Duolingo veel effectiever en
efficiënter zullen zijn dan het klassikale onderwijs. Ook in de didactische
uitvoering was Duolingo nog voor verbetering vatbaar. Maar die verbete
ringen zullen er ongetwijfeld snel komen, want wij volgden deze methode
in een bètaversie, toen het bedrijf nog maar net een jaar bestond.
Hoe overleef ik als leraar? Het idee dat de meeste scholen wel eens bin

nen tien jaar zouden kunnen gaan verdwijnen, zal voor de meeste leraren
wellicht als een nachtmerrie klinken. De verleiding zal groot zijn om de
gedachte snel weg te wuiven, maar daarmee wordt de kans alleen maar
groter dat het horrorscenario waarheid wordt. Je kunt ook het gevaar onder
ogen gaan zien en er iets aan doen. Het is nog niet te laat. Als de onder
wijssector ophoudt met navelstaren, de achterhaalde paradigma’s loslaat
en eens echt gebruik gaat maken van de digitale mogelijkheden die voor
het oprapen liggen, dan zouden de scholen best kunnen overleven. Gaat de
onderwijssector door zoals hij nu werkt, dan lijkt het een kwestie van tijd
totdat de buitenstaanders onherroepelijk de sector ‘kennisontwikkeling
van kinderen’ gaan overnemen.
De onderwijssector staat nu misschien op ongeveer hetzelfde punt waar
Selexyz in 2002 stond toen de boekhandelketen de kans kreeg om Bol.com
voor twee ton over te nemen. Maar Selexyz nam dat niet serieus, bleef na
velstaren, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Met een beetje visio
naire blik was dat helemaal niet nodig geweest en was Selexyz de grootste
boekenaanbieder gebleven. Waardoor Selexyz gefaald heeft is heel simpel
in één zin samen te vatten: men heeft hautain genegeerd dat er in een ver
anderend tijdvak met nieuwe mogelijkheden efficiëntere manieren zijn om
boeken bij lezers te brengen. Dat is niet een achteraf bedachte verklaring,
deze toekomstvoorspelling kreeg de directie van Selexyz destijds ook al te
horen van de pioniers van Bol.com.
Om de parallel met de onderwijssector te trekken, hoeven er maar een
paar woorden in die ene simpele zin veranderd te worden: Ga je negeren
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dat er efficiëntere methodes zijn gekomen om kinderen kennis bij te bren
gen?
Wat iedere leraar op eigen houtje kan doen, is om te beginnen zich zeer
terdege realiseren dat de primaire taak waarmee de leraar in de uitoefe
ning van zijn vak waarde creëert, is veranderd. Een generatie geleden, in
een tijdvak van informatieschaarste, had de leraar met zijn schoolboek
zo’n beetje het monopolie op de distributie van schoolse kennis. Die tijd is
voorbij. Alle kennis die op scholen wordt onderwezen, is ook op internet
te vinden. Vakinhoudelijke kennis is daarom minder belangrijk geworden.
De leraar van de toekomst moet het vooral hebben van zijn coachende
rol. Enthousiasmeren, inspireren en stimuleren, dát kan een goede leraar
veel beter dan een computerprogramma. Het is zelfs niet ondenkbaar dat
in toekomstig onderwijs de leraar niet eens meer over de vakinhoudelijke
kennis beschikt. Als een groep leerlingen computergestuurd individueel
onderwijs volgt in de Spaanse taal, mag de begeleider best een leraar wis
kunde zijn, mits hij er maar voor zorgt dat de kinderen met plezier aan het
werk blijven.
Het continu bijspijkeren van de digitale vaardigheden is een absolute
must voor iedere leraar die zijn toekomstkansen als leraar wil vergroten.
De traditionele methode om kennis bij te spijkeren — wachten totdat de
schooldirectie toestemming geeft om op cursus te gaan — is veel te traag.
Tegen de tijd dat dergelijke cursussen beschikbaar komen, zijn de techno
logische ontwikkelingen alweer twee stappen verder. De aangewezen bron
om kennishiaten weg te werken is crowdsourcing geworden. Die crowd
zit meestal verrassend dichtbij. Als een leraar niet weet hoe je snel een
website maakt, of een app ontwikkelt, of een videovlog monteert en op
YouTube zet, is er altijd wel een leerling in de klas die dat maar al te graag
aan de leraar wil uitleggen.
Een andere belangrijke kennisbron zijn collega-leraren. Hun collectieve
kennis is immens, maar die collectieve kennis wordt nog te weinig benut.
Een inspirerend voorbeeld is de website Lektion.se waarop tienduizenden
Zweedse leraren onderling al hun lesmateriaal uitwisselen. In plaats van
ieder voor zich steeds opnieuw lessen te bedenken, besteden ze nu hun tijd
veel nuttiger: met het aanvullen, aanscherpen en verbeteren van elkaars
lessen. Dus betere lessen in minder tijd, dankzij een open sourcebenade
ring. Dit Zweedse initiatief is op geheel easycratische wijze tot stand ge
komen. Geen onderwijsambtenaar heeft zich ermee bemoeid en er is geen
dubbeltje subsidie verstrekt. Puur een bottom-up initiatief van een paar
leraren, dat uitgroeide als een olievlek. Inmiddels levert die website zelfs
geld op, doordat Zweedse bedrijven er graag op willen adverteren. In Ne
derland hebben leraren een groep op Facebook aangemaakt, met hetzelfde
doel als Lektion. De groep heeft al zo’n vierduizend leden.
Tot slot zouden leraren eens wat vaker kunnen overwegen om overbo
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dige bureaucratische regels gewoon te negeren, of althans met de minste
inspanningen pro forma af te wikkelen, om zodoende zoveel mogelijk pro
fessionele tijd over te houden voor het echte werk. Of nog beter: doorvra
gen of die vermeende bureaucratische regels wel écht bestaan, of dat het
verkeerde aannames zijn.
Ieder uur dat een leraar bezig is met administratie is hij immers niet
bezig met leerlingen. Het negeren van de bureaucratie is natuurlijk niet
geheel zonder risico. Hij zou erom ontslagen kunnen worden. Maar met
het klakkeloos gehoorzamen van de bureaucratie is de kans wellicht nog
veel groter dat hij zijn baan kwijtraakt.
Hoe overleef ik als schoolmanager? Wees eens stoer en stop toch met dat

cijferfetisjisme! Uiteindelijk leiden al die spreadsheets alleen maar tot
nietszeggende getallen waar niemand nog waarde aan hecht. Het lijkt wel
leuk om hoog in de rankings te staan en schouderklopjes te krijgen van de
media die deze rankings publiceren en van de onderwijsautoriteiten, maar
dat zijn niet de partijen die de toekomstkansen van de school bepalen. Uit
eindelijk zijn het de leerlingen (én hun toekomstige werkgevers) die gaan
bepalen welke scholen blijven voortbestaan. En zij kijken dwars door die
rankings heen. De beste school is de school die de beste kwaliteit levert,
die zich positief onderscheidt van andere scholen, en dat is lang niet altijd
de school met de beste spreadsheets.
Een duurzame schoolmanager investeert niet in tabelletjes, maar in
kwaliteit en in spraakmakendheid. Als de hele stad en de hele regio weet
dat úw school de beste is, dat uw school de beste leerervaring én de beste
toekomstperspectieven biedt voor leerlingen, dan zullen de toekomstige
leerlingen staan te dringen om alsjeblieft toegelaten te worden. Ook als
die school op de officiële ranking ergens in de middenmoot staat. En als
uw school zó geliefd is, dan creëert ze dus echte waarde. En dan komt het
beslist wel goed met de financiën, want waarde creëren levert altijd nieuwe
inkomstenbronnen op. Altijd!
Om deze visie te illustreren, maken we een vergelijking met seo-stra
tegie. seo is de afkorting voor search engine optimization. De seo-strategie
wordt voornamelijk toegepast door middelmatige bedrijven die zich niet
of nauwelijks onderscheiden van de concurrerende aanbieders. Om toch
nog een beetje op te vallen, investeren deze bedrijven tijd en geld in trucjes
om hun website maar hoog in de Google-rankings te laten komen. Zodat
het bedrijf op de eerste pagina van de zoekresultaten komt te staan, bij po
tentiële klanten die een willekeurig bedrijf zoeken. En dat werkt ook nog.
Maar bedrijven die zich wél onderscheiden van de concurrerende aanbie
ders doen zelden of nooit aan seo. Zij hebben ook helemaal geen behoefte
aan klanten die op zoek zijn naar een willekeurige aanbieder, zij worden al
volop gezocht en gevonden door klanten die op zoek zijn naar een speci
fiek bedrijf. Deze klanten passeren de rankings en gaan rechtstreeks naar
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de website van hun favoriete bedrijf. Voorbeeldje? Stel, u bent volgende
maand in Zwolle, een stad met minstens honderddertig restaurants, en u
wilt het beste restaurant van de stad bezoeken. De kans is redelijk groot
dat u nu spontaan ‘De Librije’ noemt. Wie echter op Google ‘restaurant
Zwolle’ intikt, ziet bij de eerste zeven zoekresultaten helemaal geen Librije
staan. De eigenaar van De Librije kan daar geen seconde wakker van lig
gen. Zijn restaurant zit namelijk tot de laatste tafel volgeboekt en gasten
moeten weken van tevoren reserveren. Die gasten hebben ook nooit op
‘restaurant Zwolle’ gezocht, want zij zochten geen willekeurig restaurant.
Nou zijn er natuurlijk ook nog culinaire tijdschriften die rankings pu
bliceren van de beste restaurants van Nederland. De Librije staat al jaren
hoog op die lijsten en heeft ook mede daaraan zijn reputatie te danken.
Maar stel dat zo’n culinair tijdschrift bij de volgende editie De Librije in de
staart van zo’n hitlijst positioneert. Dan is het nog maar zeer de vraag of
het restaurant zijn geloofwaardigheid gaat verliezen of dat het tijdschrift
niet meer serieus wordt genomen. En zo hoeft de directeur van de beste
school van het land zich ook helemaal niet druk te maken om de ran
kings. Als zijn school laag in de rankings komt te staan, dan wordt niet zijn
school uitgelachen; dan worden de rankings uitgelachen.
Onderwijs is Nooit Af Gaat de onderwijssector door zoals hij nu werkt, dan

lijkt het een kwestie van tijd totdat buitenstaanders de sector ‘kennis
ontwikkeling van kinderen’ gaan overnemen. In het Nooit Af-tijdperk is
dat risico alleen maar groter geworden doordat kennis steeds sneller ver
oudert. Zodra kennis sneller veroudert dan de duur van de opleiding, is
het onderwijs technisch failliet. Toch werkt de bv Onderwijs nog steeds
met het achterhaalde uitgangspunt dat zaken Af zijn. Eerst ga je achttien
jaar (basisschool, middelbare school, universiteit) naar school en dan is
je opleiding Af. Daarna kun je nog veertig jaar werken. Zo was het. Maar
zo is het al een tijdje niet meer. De maatschappij schreeuwt gewoon om
gefragmenteerd modulair onderwijs. Scholing, werken, scholing, werken,
scholing, werken, van je vijftiende tot aan je zevenenzestigste, in voortdu
rende afwisseling, of gelijktijdig, naast elkaar. Als de onderwijssector dat
niet snel aanbiedt, zullen anderen het gaan aanbieden.
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Hoofdstuk 9

De onvermijdelijke zorgevolutie

De hoofdpersoon van dit hoofdstuk over easycratische kansen in de
zorgsector is een tiener uit Amerika. Zijn naam is Jack Andraka. Hij is
de uitvinder van een revolutionaire aanpak om alvleesklierkanker terug te
dringen. Deze uitvinding deed hij geheel op eigen kracht, thuis van achter
zijn laptop.
Het kan haast niet missen, Jack moet wel een buitengewoon intelligente
jongen zijn. Maar daar zijn er meer van. In iedere middelgrote stad woont
altijd een tiener die slimmer is dan zijn of haar leeftijdsgenootjes en het is
zeer aannemelijk dat er een heleboel Jacks rondlopen. Daar zijn ook sterke
aanwijzingen voor. In de afgelopen jaren is al een hele serie tieners bekend
geworden met een baanbrekende technologische en/of wetenschappelijke
uitvinding. Zoals bijvoorbeeld de Nederlander Boyan Slat, die een appa
raat ontwierp waarmee het plastic afval in de oceanen kan worden opge
ruimd en daar wereldwijde bekendheid mee kreeg.
Volgens het onderwijsparadigma van de twintigste eeuw zouden deze
briljante tieners vanzelf wel boven komen drijven. Want wie zó slim is, zal
ook vast wel heel hoge cijfers halen op school, toch? De praktijk is echter
altijd weerbarstiger geweest. Menige Jack-in-de-dop hangt dromerig in de
schoolbanken, is zelden met zijn aandacht bij de les omdat die veel te
traag voor hem is, zijn gedachten al vier stappen verder zijn afgedwaald, en
staat in het onderwijssysteem bekend als lastige leerling. Sommige Jacksin-de-dop staan zelfs bekend als slechte leerling doordat hun antwoorden
slimmer zijn dan die in het antwoordenboek van de leraar, en daarom fout
worden gerekend.
Het easycratische verschil Wie het relaas van Jack Andraka aanhoort — zijn

route van idee tot uitvinding — kan maar tot één conclusie komen: in de
vorige eeuw zou het volstrekt ondenkbaar zijn geweest dat Jack zijn idee
tot uitvoer had kunnen brengen. Stel je eens voor, een puber die in 1995
een brief had gestuurd naar het Koningin Wilhelmina Fonds dat hij een
slim idee had waarmee het mortaliteitscijfer van alvleesklierkanker spec
taculair teruggedrongen kon worden. Je kunt op je klompen aanvoelen dat
hij een beleefd briefje terug had gekregen met de boodschap: ‘Joh, ga nou
eerst eens je middelbare school afmaken, vervolgens medicijnen studeren,
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en pas daarna willen we heel misschien wel even naar je luisteren.’ En dat
was dan nog het meest optimistische scenario. Waarschijnlijk zou zelfs het
beleefde briefje ontbreken en zou de Jack van 1995 slechts een mooie stic
ker opgestuurd krijgen. Om op zijn fiets te plakken. Al dan niet vergezeld
van een inschrijfformulier om zich op te geven als collectant.
In de huidige netwerk- en informatiesamenleving heeft Jack echter
nieuwe toegangswegen gekregen om zijn route van idee tot uitvoering te
doorlopen. Dat maakt het easycratisch verschil: de toetredingsbarrières
zijn weggevaagd, zodat ieder individu de slagkracht heeft gekregen om
ideeën te verwezenlijken. Die nieuwe toegangswegen (lees: de verzameling
digitale tools die dankzij internet vrij toegankelijk zijn) spelen vooral een
rol in de begin- en eindfase van de route. Met behulp van internet kunnen
de ontbrekende kennisbrokstukjes worden opgespoord, waarmee het rudi
mentaire idee op papier goed onderbouwd kan worden. Aan het eind van
de route kan met behulp van internet een groot publiek bereikt worden om
het goed onderbouwde idee onder de aandacht van een breed publiek te
brengen en zodoende een zwerm ‘believers’ te mobiliseren die druk gaat
uitoefenen. Om even terug te keren naar de fictieve Jack van 1995: als hij
toen een zwerm van honderdduizend mensen achter zich had staan die in
zijn idee geloofden, dan had het kwf moeilijk honderdduizend stickers
kunnen sturen. In het pre-internettijdperk was het echter bijzonder lastig
om honderdduizend medestanders te verzamelen.
Ook in de middenfase van de route kan de netwerk- en informatiesa
menleving het verschil maken. Bijvoorbeeld als het goed onderbouwde
plan nog een pilot nodig heeft om voldoende geloofwaardigheid te ver
krijgen, en die pilot geld kost. Via crowdfunding kan geld — of benodigde
hulpmiddelen — bij elkaar gesprokkeld worden buiten de hiërarchische
organisaties om.
Van 800 dollar naar 3 cent Time flies. Toen Jack Andraka dertien jaar oud

was, overleed zijn lievelingsoom — een vriend van de familie — aan alvlees
klierkanker. Het was voor hem de aanleiding om zich te verdiepen in deze
ziekte. Uitsluitend met behulp van Google kwam hij al snel heel veel te
weten. Bijvoorbeeld dat 98 procent van de patiënten de ziekte niet over
leefde doordat de diagnose meestal pas in een vergevorderd stadium werd
gesteld. Vroegtijdig preventief onderzoek gebeurde heel weinig omdat de
standaardtest schrikbarend duur was en niet door de ziektekostenverzeke
ring werd vergoed. Jack speurde verder en ontdekte dat die standaardtest
stokoud was en al zestig jaar lang niet verbeterd, 800 dollar kostte en tot
overmaat van ramp ook nog eens zeer onbetrouwbaar was: 30 procent van
de ziektegevallen werd niet door de test opgespeurd. Jack schudde meewa
rig zijn hoofd en concludeerde vol jeugdige overmoed: ‘Die test is waarde
loos, ik weet zo goed als zeker dat ik die kan verbeteren.’
Na veel gepuzzel en heel hard werken maakte hij een jaar later zijn
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bluf waar. Het harde werken bestond uit het doorworstelen van een in
ternetdatabase met achtduizend proteïnen, die hij stuk voor stuk aan een
nader onderzoek onderwierp. Ergens halverwege de lijst vond hij datgene
waar hij naar op zoek was: die ene specifiek proteïne die in extreem hoge
concentraties voorkomt in het bloed van alvleesklierpatiënten. Zijn aan
name was dat deze ene proteïne ook al in een heel vroeg stadium van de
ziekte in sterk verhoogde concentraties aantoonbaar moest zijn. Door uit
sluitend op deze ene proteïne te testen, was één druppeltje bloed of urine
al voldoende en kon de diagnose gesteld worden met een thuistest in de
vorm van een ‘simpel’ papierstrookje. In de conceptfase was zijn uitvin
ding al klaar en had de inmiddels vijftien jaar oude Andraka zojuist een
nieuwe diagnosemethode bedacht die vierhonderd maal accurater was dan
de bestaande standaard diagnosetoets. En honderdzestig keer zo snel als
de bestaande test. En het belangrijkste: 25 000 keer zo goedkoop! Want
zo’n papierstrookje kost slechts 3 dollarcent in plaats van 800 dollar. En
dat maakte het betaalbaar om preventief te testen. Maar wie zou hem ge
loven? Het klonk allemaal veel te mooi om waar te zijn. Andraka begreep
dat hij een pilot nodig had waarmee zijn theoretische uitvinding ook in de
praktijk bewezen kon worden. Dat had nog heel wat voeten in de aarde.
Want het ‘simpele’ papierstrookje was alleen voor het blote oog zo simpel.
In werkelijkheid bevat het papierstrookje de antistoffen van die bewus
te proteïne, geweven in een nanobuisje. Maar waar haal je als middelba
re scholier zo snel een nanobuisje vandaan? Die zitten echt niet in een
scheikundedoos van Toys ‘r’ Us. Voor de duidelijkheid: een nanobuisje
is ongeveer vijfenzeventig keer zo dun als een mensenhaar. Voor de vol
tooiing van zijn uitvinding had Andraka dus de hulp nodig van een high
tech laboratorium. Het vinden van dat laboratorium was voor Andraka het
moeilijkste deel van zijn uitvinding. In een interview met het populairwe
tenschappelijk maandblad kijk vertelt hij daar meer over. Zijn ervaringen
zijn zowel zeer illustratief voor de stelling dat hiërarchische bolwerken nog
steeds de vooruitgang blokkeren als voor de hoopgevende stelling dat wie
handig gebruikmaakt van de nieuwe mogelijkheden uiteindelijk tóch die
hiërarchieën kan doorbreken.
De geboorte van Quantified Self (qs) Rond het moment dat Easycratie

verscheen, was Martijn iets nieuws op het spoor: Quantified Self, een
beweging die zijn oorsprong had in Californië, onder — veelal jonge — tech
neuten. In de lente van 2010 werd in San Francisco het eerste qs-congres
gehouden en Martijn was daarbij aanwezig, samen met Joost Plattel. Kort
samengevat is qs: ‘Weten door meten.’ Waarbij dat meten op jezelf slaat.
Met behulp van relatief goedkope apparaatjes meet een qs-aanhanger da
gelijks (of meerdere malen per dag) zijn lichaamsfuncties, brengt ook nog
wat van zijn gewoontes in kaart, en probeert daaruit verbanden te leren.
Hartslag, bloeddruk, slaapritmes, eetgewoontes en beweging zijn zo wat
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Een puber onder professoren
Jack Andraka in kijk: ‘We leven in
een bijzondere tijd waarin jongeren
nu echt de keuze kunnen maken
tussen naïviteit en kennis. Mijn eigen
onderzoek begon ook op internet, dus
iedereen had mijn ontdekking kunnen
doen. Vandaag de dag kun je gekke
ideeën relatief gemakkelijk omzetten
in daden. Kids hebben nu eenmaal
vaak de beste en gekste ideeën.’
Maar enigszins somber vertelt hij ook
dat het geen makkelijke weg is: ‘Ik
heb tweehonderd wetenschappers
aangeschreven met de vraag of ik
hun laboratorium mocht gebruiken
om onderzoek te doen. Slechts één
professor reageerde niet meteen afwijzend. Sommigen reageerden heel
negatief, zoals “Ik heb geen ruimte
voor deze nonsens.” Eén professor
was echt vals. Hij liep stap voor stap
mijn procedure door en legde bij elk
aspect nauwkeurig uit waarom het
niet zou werken. De wetenschap van
vandaag discrimineert op leeftijd en
is bijna elitair. Je moet een paar titels
voor je naam hebben staan, anders
worden je ideeën niet gerespecteerd.’
Meer ontnuchtering is te lezen in een
interview met Andraka in het tijdschrift Wired: ‘Er is weliswaar heel veel
wetenschappelijke informatie vrij op
internet te vinden, maar het merendeel zit nog achter betaalmuren. We
leven nog steeds in een kennisaristocratie. Slechts 0,008 procent van de
bevolking (1 op 12 500 mensen) heeft
toegang tot deze informatie. Alleen
werknemers van grote multinationals
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en rijke onderzoeksinstituten vormen
de scientific upper class. De rest
vormt de informatie-middle class. Zij
kunnen wel de samenvatting van het
onderzoek online bekijken, maar hebben geen echte toegang tot de informatie. Zelfs veel grote universiteiten
behoren tot de middle class omdat
ze geen budget hebben om deze informatie toegankelijk te maken voor hun
staf en studenten. Ik heb tientallen
dollars bij mijn ouders moeten bietsen om een paar wetenschappelijke
rapporten te kunnen inzien waarvan
ik dacht dat daar informatie in stond
die ik nodig had.’
Jack Andraka had slechts één laboratorium nodig, dus die ene welwillende professor te midden van de 199
anderen die hem uitlachten, bleek uiteindelijk voldoende om zijn gelijk aan
te tonen. Het voordeel was ook dat
hij geen geld vroeg, maar slechts de
sleutel (bij wijze van spreken) van het
laboratorium. Daardoor kon die professor wel wat regelen in de avond
uren. Als Jack om een researchbudget
van 50 000 dollar had gevraagd, was
hij nu nog een anonieme tiener geweest, zo gokken wij. En om als scholier een artikel te publiceren in een
wetenschappelijk tijdschrift, zal ook
niet al te eenvoudig zijn. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Maar
in de netwerksamenleving zijn ook
vele andere routes om je verhaal onder de aandacht te brengen. Andraka
bracht zijn onderzoeksverslag aan de

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:09 | Pag. 253

man via ted (‘Ideas worth spreading’).
Zijn Talk ging de hele wereld over,
trok de aandacht van gezaghebbende
kranten en kwam zo via een omweg
terecht bij de wetenschappelijke elite,
alwaar Jack alsnog hartelijk werd
omarmd, een wetenschapswedstrijd
en een riante studiebeurs won.
Momenteel werkt Andraka aan
een apparaatje ter grootte van een
dobbelsteen, waarmee dwars door de
huid heen elk eiwit in de bloedbaan

gescand kan worden, om zodoende
elke ziekte op te kunnen sporen. Hij
doet dat in een team dat volledig
uit tieners bestaat. Het apparaatje
werkt met Ramanspectroscopie, een
ingewikkelde optische techniek om
vibraties en rotaties in een systeem
te meten. O ja, en daarnaast gaan de
tieners nog braaf naar de middelbare
school, om daar eenvoudige algebrasommen op te lossen.

voorbeelden. De sprekers op het eerste qs-congres vertelden allemaal hun
eigen verhaal aan de hand van dezelfde drie standaardvragen: Wat heb je
gemeten, hoe heb je dat gedaan, wat heb je ervan geleerd?
Al tijdens de eerste dag van hun verblijf wisten Martijn en Joost het
zeker: ‘Dit moeten we ook naar Nederland halen.’ En nog datzelfde jaar
zag Quantified Self Europe het licht, met Amsterdam als standplaats. Niet
lang daarna aangevuld met het Quantified Self Institute, in samenwerking
met Hanze University of Applied Sciences te Groningen. De Nederlandse
pers reageerde zeer welwillend op deze initiatieven en besteedde er ruim
aandacht aan. Maar zowel de media als het grote publiek beschouwden
qs toch voornamelijk als een leuke hippe hype, een relatief onbeduidende
tijdsbesteding à la het spelen van Angry Birds of Candy Crush. Een qs-aan
hanger denkt daar toch echt heel anders over. Die ziet qs als de begin
stappen van een spectaculaire doorbraak in de medische wetenschap. Een
ontwikkeling in de gezondheidszorg die alle oude paradigma’s overboord
kan gaan zetten. Mediawatcher Erwin Blom was een van de weinige bui
tenstaanders die die invalshoek observeerde: ‘De sfeer rond qs doet denken
aan het midden van de jaren negentig, de beginjaren van het internet. Stilte voor
de storm. We staan aan de vooravond van revolutionaire technologische veranderingen met waarschijnlijk een enorme maatschappelijke impact.’
Vijf jaar later wordt dit allemaal wat duidelijker, als bedrijven zoals Ap
ple en Google zwaar inzetten op gezondheidszorg-gerelateerde hardware
en software. De smartwatch is typisch een speeltje voor qs-liefhebbers, óók
als het begrip Quantified Self niet in de productreviews wordt genoemd.
De qs-adepten van het eerste uur hebben nu ook gezelschap gekregen van
ontwerpers uit de modewereld. Want de meetapparaatjes zijn wearables
geworden. De qs-aanhanger van het eerste uur die in 2010 met een vreem
de hoofdband om over straat liep om zijn hersenactiviteit te meten tijdens
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een wandeling door het park, liep straal voor gek. Je moet wel een klein
beetje een nerd zijn om dat helemaal niet erg te vinden. Nu qs-apparaatjes
bezig zijn met een doorbraak naar het grote publiek, moeten die weara
bles niet alleen maar goed meten, maar er ook goed uitzien! De informe
le kruisbestuiving van frisse innovatieve geesten uit totaal verschillende
werelden, bijvoorbeeld fashion en technologie, daar komen mooie dingen
van. Volgens ons is deze kruisbestuiving de meest veelbelovende bron van
de maatschappelijke vooruitgang. Het motto van Permanent Beta luidt dan
ook niet voor niets: ‘bridging brains, tech and culture’.
Wie met zijn kek ogende fluorescerende stappenteller rondjes door het
park jogt, hoeft niet bang te zijn dat onderweg de batterij van zijn gadget
zonder stroom komt te zitten. Want de samenwerking tussen tech-nerds
en fashionista’s heeft al een t-shirt opgeleverd met in het textiel ingewe
ven zonnecellen. In de zoom van het shirt zit een usb-poort verstopt om
de stappenteller in te pluggen en weer op te laden. Het is maar een klein
voorbeeldje.
En wat te denken van Philips, die toch ruim een eeuw lang mondia
le bekendheid verwierf als lampenfabriek. Philips heeft inmiddels zijn
lichtdivisie in een dochterbedrijf geparkeerd en is naar eigen zeggen een
healthcare-bedrijf geworden.
De geboorte mét Quantified Self Toch is qs helemaal niet zo nieuw. Al sinds

jaar en dag krijgen vrouwen met een kinderwens van hun arts te horen
dat er een slimme methode is om de kans op bevruchting te vergroten.
Meet elke ochtend je lichaamstemperatuur, zet al die meetgegevens in een
tabelletje of een grafiekje en al snel zie je iedere maand een dipje in de
grafiek. Dat is hét moment om een poging te wagen. Voor sommige jonge
aspirant-ouders voegt deze methode helemaal niets toe, maar de stellen
die maar één keer per maand de liefde bedrijven — kinderwens en libido
gaan niet altijd even goed samen — kunnen met behulp van deze metho
de hun kansen vergroten, met pakweg een factor dertig. Deze methode is
nooit door iemand gelabeld als qs, maar voldoet wel degelijk voor de volle
100 procent aan de easycratische definitie van qs. Met behulp van goedko
pe technologie op eigen houtje een serie metingen verrichten en daar iets
nuttigs van leren.
De koortsthermometer was een van de weinige beschikbare goedkope
meettechnologieën. De afgelopen paar jaar zijn daar honderden nieuwe
meetinstrumenten bij gekomen. Veelal in de vorm van apps die voor een
paar euro zijn te downloaden. Of die zelfs gratis beschikbaar zijn. Wie
zulke apps combineert met eenvoudige sensors of polsbandjes, kan binnen
een paar maanden een waanzinnige berg data over zijn eigen lichaams
functies verzamelen. En daar valt uit te leren. Er zijn patronen te herken
nen. In principe zijn dit allemaal medische testgegevens. En of men nou
gelooft in het nut hiervan, of niet, één ding is zeker: de hoeveelheid medi
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Philips ziet het licht
In september 2014 maakt de voormalige lampenfabriek bekend dat het
bedrijf zich volledig gaat focussen
op healthtech. De lichtdivisie gaat
zelfstandig verder en we zullen er niet
raar van opkijken als die op termijn
verkocht gaat worden. De totale Philips-omzet aan healthtech (22 miljard
euro) is nu al drie keer zo groot als
de omzet aan verlichting (7 miljard
euro), terwijl de hausse aan personal
healthtech nog moet beginnen.
Het overgrote deel van deze healthtech-omzet van Philips betreft
kostbare medische apparatuur voor
ziekenhuizen en heeft dus helemaal
niets met qs te maken. Toch noemen
we hier op deze plaats het voorbeeld
van Philips, omdat deze metamorfose
zeer illustratief is voor de dynamiek
van organisaties in een vrije markt.
Markten kunnen verzadigd raken en
adaptieve bedrijven gaan dan logischerwijze op zoek naar nieuwe mogelijkheden om inkomstenbronnen
aan te boren. Maar zo’n koerswijziging
dringt doorgaans zeer traag door naar
de buitenwereld. Ook bedrijfsanalisten en zelfs de eigen werknemers
hebben het vaak pas door als het
bedrijf expliciet aankondigt dat het
oorspronkelijke product niet meer
het belangrijkste product is. Maar ook
voordat het expliciet werd aangekondigd, verkocht Philips al meer
healthcare dan verlichting. Door deze

‘historische bias’ worden veranderingen vaak onderschat.
We horen geluiden dat klm meer
verdient aan verhuur van parkeerplaatsen rond Schiphol dan aan vliegtickets en dat de ns meer verdient
aan winkelruimteverhuur op stations
dan aan treinkaartjes.
Zoals Philips geen lampenfabriek
meer is, zo kan Google een autofabriek worden, of Ikea een huizenfabriek. En iedereen kent Apple als
een bedrijf dat Macbooks, iPads en
iPhones verkoopt, maar die markten
gaan verzadigen en we zullen er beslist niet raar van opkijken als Apple
binnen afzienbare tijd meer health
care-apparatuur verkoopt dan tablets
en smartphones bij elkaar.
De impact hiervan reikt veel verder
dan bedrijvigheid, beurskoersen en
economie. Picture this: Sinds 2007
heeft Apple in acht jaar tijd meer dan
een miljard iPhones en iPads op de
markt gebracht. Stel dat Apple de
komende acht jaar eenzelfde hoeveelheid qs-gerelateerde apparaten gaat
produceren? Al die apparaten verzamelen dan bij elkaar een hoeveelheid
medische gegevens die meer dan
tienduizend keer zo groot is als de
hoeveelheid onderzoeksgegevens van
alle medische en farmaceutische organisaties van de afgelopen honderd
jaar. Het is data, geen kennis. Maar de
kennis zit erin verstopt.
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Quantified Everything
Al in 1705 wist de natuurkundige Cruquius al wat het nut van turven was.
Je hoeft niet per se je ‘self’ te quantifyen, je kunt ook dingen buiten jezelf
in kaart brengen. Zelfs als je de meetgegevens niet meteen kunt gebruiken,
dan nog kunnen ze eeuwen later wel
eens heel goed van pas komen. In dat
kader spotten we het volgende leuke
berichtje op nos Teletekst:
‘...we kunnen echter nog verder terug
in de geschiedenis. In december
1705 begon wateropziener Nicolaus
Cruquius als eerste in ons land het
weer systematisch bij te houden. Drie
keer per dag noteerde hij luchtdruk,
temperatuur, vochtigheid en wind
en ook de neerslag en verdamping.

Cruquius begon weerinformatie te
verzamelen om de waterhuishouding
beter te begrijpen. Hij verzamelde ook
gegevens van getijden en waterstanden. Hij wilde de informatie uitbrengen op kaarten voor zijn grootse plan
om ons land te beschermen tegen
overstromingen. In samenspraak
met enkele professoren uit Leiden,
diende hij in 1727 zijn plan in bij de
toenmalige regering. Zijn vooruitstrevende ideeën liepen echter vast
in ambtelijke molens. Zijn bewaard
gebleven weerkundige waarnemingen
zijn echter van blijvende waarde en
vanwege de klimaatproblematiek
zeker tegenwoordig van onschatbare
waarde.’

sche data die de komende twee jaar verzameld wordt, is onnoemelijk veel
groter dan alle medische data die de afgelopen eeuwen zijn verzameld door
de medische wetenschap en de gezondheidszorg tezamen.
De hamvraag is nu: maar hebben die data wel enig nut als ze in handen
zijn van leken zonder medische expertise? In de eerste plaats hoeven die
data niet in handen te blijven van de amateur. Ze kunnen ook geschonken
worden aan de experts. Maar ook in de handen van een leek kunnen data
zeer nuttig zijn. Dat is ook precies de reden waarom we het verhaal van
Jack Andraka vooraf lieten gaan aan een beschouwing over qs. Jack Andra
ka onderzocht achtduizend proteïnen, maar had totaal geen enkele kennis
over proteïnen. Dat hoefde ook helemaal niet. De data spraken voor zich.
Je kunt ook grote ontdekkingen doen op basis van louter waarnemingen,
zonder dat je ook maar iets weet over de onderliggende eigenschappen.
Op dezelfde manier als een peuter weet dat wanneer de telefoon rinkelt, hij
waarschijnlijk zijn vaders stem gaat horen. Enige kennis over de werking
van radiogolven is hier niet voor nodig. Dat is de geheime democratische
kracht van Big Data.
Om deze visie nog wat verder uit te diepen, maken we nu eerst een klein
uitstapje naar de wereld van Billy Beane, de man die nauwelijks iets van
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sport wist, maar desondanks een revolutie bewerkstelligde, overal in de
professionele sport. Puur met data.
Moneyball Het boek Moneyball van Michael Lewis (later ook verfilmd, met

Brad Pitt in de hoofdrol) vertelt het waargebeurde verhaal van Billy Beane.
Billy Beane was een matige Amerikaanse honkbalprof, spelend in de minor
league, maar als honkbalcoach van Oakland Athletics groeide hij uit tot
een legende. Zijn faam heeft hij echter te danken aan een toevallige ont
moeting met de jonge econoom Paul DePodesta (in de film Peter Brand)
die opzienbarende ideeën had over hoe je sportstatistieken succesvol kon
toepassen bij het formeren van een winnend honkbalteam.
Het was 2002. Tot die tijd werd de honkbalwereld gedomineerd door
een legertje so-called experts, die allemaal hun beslissingen namen op basis
van algemeen erkende wetmatigheden in de sport. Beane en zijn assistent
namen de radicale beslissing om Big Data te introduceren in de honkbal
sport, om de oude wijsheden compleet te negeren en hun beslissingen uit
sluitend nog te baseren op statistische cijfers. Ze kochten spelers aan die
door geen enkele andere club gewenst waren. Spelers uit de eigen selectie
daarentegen, die bekendstonden als goede honkballers, werden verkocht.
Een verrevelder werd rustig opgesteld als tweedehonkman, wanneer de
statistiek voorspelde dat hij op die positie beter uit de verf zou komen.
Het tactisch beleid van Beane en DePodesta zag er krankzinnig uit in de
ogen van de doorgewinterde honkbalkenners. Te vergelijken met een voet
balcoach die Messi op de reservebank zou zetten, wanneer de statistiek
voorspelt dat Barcelona als team beter presteert zonder Messi.
Maar het werkte wel! Na enige opstartproblemen begon de tactiek
zijn vruchten af te werpen en won het nietige Oakland Athletics twintig
competitiewedstrijden op rij; een ongekende prestatie, nog nooit eerder
vertoond in het Major League Baseball. Zoiets als dat Excelsior twintig
wedstrijden op rij wint in de Nederlandse Eredivisie.
Deze revolutionaire aanpak bleef niet onopgemerkt. De sportwereld
heeft in de volksmond nogal eens de naam vrij conservatief te zijn, maar
dat is niet waar. De ideeën van Beane en DePodesta werden massaal ge
kopieerd door coaches in andere sporten. Zo is de voetbalsport binnen
tien jaar onherkenbaar veranderd. Als Nederland op het wk 2014 voet
balt tegen Spanje, kunnen we onmiddellijk na het laatste fluitsignaal op
de website van de fifa zien dat Daley Blind zevenenzestig passes heeft
gegeven, waarvan er achtenvijftig zijn aangekomen, en dat hij geduren
de de wedstrijd 10 345 meter heeft afgelegd, waaronder een sprintje over
achtentwintig meter met een snelheid van 31,69 kilometer per uur. Op een
heatmap kunnen we exact zien wáár op het veld hij zijn meters maakte.
En nog veel meer. We mogen aannemen dat Louis van Gaal wat nuttigs
deed met al deze cijfers. Dat hij er gebruik van maakte, om te beslissen
hoe de opstelling van de volgende wedstrijd zou zijn. Dit is allemaal het
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Moneyball-effect. Tien jaar geleden wist de coach niet meer te vertellen
dan dat Daley wel lekker gespeeld had, dat hij goed in zijn vel zat en dat
hij vechtlust uitstraalde. Van die dingen. Een beetje subjectief was het. Hoe
de voetbalexperts vroeger tot hun oordeel kwamen, kunnen we overigens
nog steeds wekelijks zien bij een zeer populair vermakelijk tv-programma
op een commerciële zender, waar oud-voetballers aan een studiotafel, niet
gehinderd door enige feitenkennis, de wedstrijd gaan analyseren.
Als u moest lachen om de vorige zin, vergeet dan vooral niet dat dit pro
gramma niet zo heel erg veel verschilt van menig ander praatprogramma
op tv waarin experts hun commentaar geven op andere onderwerpen dan
voetbal. Er zijn zelfs experts op tv te zien die expert zijn in alles. Soms zie
je ze op één avond in twee of drie verschillende talkshows.
Overigens heeft de Alkmaarse voetbalclub az in maart 2015 Billy Beane
als adviseur in dienst genomen. Dus als az in 2016 landskampioen wordt,
dan weten we hoe dat komt.
Zelfbedrog ontmaskeren
Hoeveel drinkt u?
Hoeveel rookt u?
Hoe vaak hebt u seks?
Nee, u hoeft uw antwoorden niet in te sturen! Gewoon voor uzelf opschrij
ven en het papiertje veilig opbergen. En ga het nu eens een paar maanden
écht bijhouden. En vergelijk daarna de echte cijfers eens met de cijfers die
u op het papiertje schreef. De verschillen kunnen ontluisterend zijn. Het
menselijk brein is er enorm in bedreven om zichzelf voor de gek te houden.
Eerlijk turven is de perfecte methode om de echte cijfers boven tafel te
krijgen. Eerlijk turven, dát is de essentie van qs.
Ook als de vragen niet in de taboesfeer liggen, zijn de verschillen tus
sen gepercipieerde werkelijkheid en geturfde werkelijkheid opzienbarend.
Wanneer ging u voor het laatst naar de bioscoop? Als we dat laatste bioscoop
bezoek kunnen koppelen aan een bekende datum, bijvoorbeeld een ver
jaardag, dan is het antwoord zeer accuraat. Maar als we een gebeurtenis
niet kunnen plaatsen in de tijd en puur op gevoel moeten raden hoe lang
geleden het was, wordt het antwoord zeer onbetrouwbaar. Zes maanden
geleden, gokt u? Misschien kunt u het bioscoopkaartje nog terugvinden
in een rommellaatje? Grote kans dat het in werkelijkheid al meer dan een
jaar geleden is.
Nou verhuizen we het decor naar de spreekkamer van de huisarts, de
poortwachter van de gezondheidszorg. Dag in, dag uit voert die arme huis
arts legio vage gesprekken. Zoals:
Wat scheelt eraan?
Ik voel me niet zo lekker.
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Hebt u koorts?
Ja, een beetje.
En verder?
Ik heb ook veel pijn in mijn maag.
Hoe lang al?
Een dag of drie.
En op basis van deze vage onbetrouwbare informatie moet de huisarts zijn
diagnose stellen en een behandeling voorschrijven. De overgrote meer
derheid van de diagnoses in de spreekkamer is gebaseerd op iets wat we
Qualified Self zouden kunnen noemen. De patiënt roept maar wat. Hoe be
trouwbaar kan een diagnose zijn als de input van de diagnose onbetrouw
baar is? Een paar dagen maagpijn, dan volstaat een Rennie wel. Maar als
de patiënt vervolgens weer naar huis gaat en thuis uitgebreid verslag doet
van zijn spreekkamerbelevenissen, hoort zijn echtgenote het hoofdschud
dend aan: ‘Een paar dagen?? Heb je soms ook pilletjes voor dementie gekregen?
Want drie weken geleden had je ook al een week lang last van je maag. En vorige
zomer is onze vakantie verpest doordat je toen drie weken lang iedere dag zat te
kermen en te klagen, Arie!’ Als de huisarts dát had geweten, had hij mis
schien eerder aan een maagzweer gedacht dan aan een Rennie.
Gelukkig kan de huisarts ook zelf nog een beetje kwantitatief onderzoek
doen. Meerder malen per dag haalt hij de bloeddrukmeter tevoorschijn.
Het getal dat straks op het display verschijnt is zeer betrouwbaar. Qua
meting, welteverstaan. Want bloeddruk is zeer variabel. Hoe accuraat de
meting ook is, een kwartier later kan de bloeddrukmeter alweer nieuwe ac
curate meetresultaten geven. De disclaimer van de bloeddrukmeterfabri
kant vermeldt zelfs: Het is mogelijk dat het bezoek aan de arts om de bloeddruk
te meten spanningen met zich meebrengt die de bloeddruk verhogen.
Hoe mooi zou het wel niet zijn als de huisarts even meekijkt op de app
van de patiënt en in één oogopslag een grafiekje afleest met bloedrukme
tingen, vijfmaal daags, van de afgelopen maand.
Het vereist maar weinig voorstellingsvermogen om in te zien dat hier
door de kwaliteit van de diagnose met sprongen omhooggaat. Maar dat
niet alleen. De tijd die nodig is om de diagnose te stellen gaat ook drastisch
omlaag. Waardoor ook de kosten van de zorg omlaaggaan. Sterker nog: de
huisarts zou de app op afstand kunnen lezen en daarmee betere diagno
ses kunnen stellen dan met behulp van vage spreekkamergesprekken. Met
nog iets meer voorstellingsvermogen kunnen we zelfs bedenken dat de app
de data rechtstreeks online naar de apotheker gaat sturen, die met behulp
van volledig geautomatiseerde processen een pakketje met bloeddrukver
lagende medicijnen stuurt naar de nietsvermoedende patiënt zodra de me
tingen structureel boven een bepaalde waarde komen. Sciencefiction? Ja,
misschien. Maar misschien ook gewoon science.
Voor veel mensen klinkt zo’n scenario heel afschrikwekkend. Maar is
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het wel zo erg? Het afschrikwekkende is gebaseerd op de aanname dat
menselijke artsen beter werk leveren dan anonieme computers. Maar
wat als die aanname niet blijkt te kloppen? Vliegtuigen worden ook gro
tendeels bestuurd door computers en dat is niet zozeer omdat de vlieg
tuigmaatschappijen willen bezuinigen op piloten, maar omdat ze ervan
overtuigd zijn dat er door die computers minder vliegtuigen neerstorten
dan wanneer de piloten al hun beslissingen op basis van hun menselijke
expertise zouden moeten nemen.
De wereld is groter dan een mosselpan Mosselen! Menig Nederlander kan

zich al weken van tevoren verheugen op de opening van het mosselsei
zoen. Verse Zeeuwse mosselen zijn voor velen een delicatesse. Maar het
is niet voor iedereen feest. Er zijn ook naar schatting vijfendertigduizend
Nederlanders allergisch voor mosselen. Hoe kom je daarachter? Meestal
vrij snel! Wie een uur na zijn eerste mosselmaaltijd hevige maagkrampen
krijgt en niet lang daarna zijn volledige maaginhoud terugziet in een toi
letpot, heeft meteen al een sterk vermoeden. Als dit zich een jaar later nog
eens herhaalt bij de tweede mosselmaaltijd, dan weet je het wel zo’n beetje
zeker en besluit je om nooit meer mosselen te eten.
Doordat de reacties zo heftig zijn, en ook zo snel optreden na de maal
tijd, is het verband makkelijk te leggen. De diagnose is niet 100 procent.
Het zou natuurlijk ook aan de knoflooksaus kunnen liggen. In theorie.
Maar je durft het wel met 95 procent zekerheid te zeggen. En je hebt ook
een eenvoudig behandelplan: geen mosselen meer eten. Daar hoeft verder
geen arts of farmaceut aan te pas te komen. Sommige mensen gaan echter
alsnog naar de huisarts. Ze willen een allergietest, want ze willen zeker
heid. Zekerheid is echter een illusie in het leven. Geen enkele test in de
reguliere medische zorg biedt 100 procent zekerheid. De meeste tests halen
de 95 procent betrouwbaarheid nog niet. Om nog maar te zwijgen over
medicijnen en behandelmethodes. Heel veel (dure) medicijnen komen niet
veel verder dan de wetenschappelijke kwalificatie: Dit medicijn kan mogelijk
een positief effect hebben op de klachten. Dus zo gek is die zelfbedachte mos
selallergiediagnose nog niet.
De wereld is veel groter dan een mosselpan. We eten honderden ver
schillende gerechten, met honderden verschillende ingrediënten. Ieder
individu reageert weer anders op ingrediënten. Het effect is niet altijd zo
heftig als bij die mosselen. En ook niet altijd zo snel zichtbaar. Neem nou
suiker. Daar word je dik van. Maar dat zie je niet meteen nadat je je Mag
num-ijsje ophebt. Dat merk je pas maanden later, als je kleding niet meer
past.
Vaak zijn effecten indirect en slechts het eerste stapje van een kettingre
actie. Stel je voor dat het eten van mosselen slechts een licht geïrriteerde
maagwand oplevert waar je nauwelijks last van hebt, maar die intussen
wel leidt tot een verminderde weerstand die een week later een koortslip
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tot gevolg heeft. Dan zouden we honderd jaar lang iedere maand mosse
len kunnen eten, zonder dat we ooit het (indirecte) verband zien tussen
die mosselen en die koortslip. Dát is de essentie van de holy grail van qs.
Door maar genoeg data te verzamelen, kunnen we verbanden ontdekken
die nog nooit eerder in de medische geschiedenis ontdekt zijn. Stel, we
zouden braaf alle ingrediënten die we eten turven, en we noteren ook iede
re koortslip, dan gaat die database na een tijdje onherroepelijk piepen: ‘Hé
verhip, dat is ook toevallig, iedere keer dat we een koortslip krijgen hebben
we zeven dagen daarvoor ingrediënt x gegeten!’
De farmaceutische mosselpan We gaan een klein beetje chargeren in deze

paragraaf. Maar in grote lijnen werkt de standaardaanpak van de farma
ceutische industrie ongeveer als volgt. Men neme een willekeurige ziekte
of kwaal. Bij voorkeur eentje waar zoveel mogelijk mensen last van heb
ben, anders is het medicijn daartegen niet interessant voor grootschalige
productie. Stap twee: we componeren in een laboratorium een hele trits
kunstmatige chemische stoffen, waarvan we op grond van medische exper
tise een vermoeden hebben dat ze effectief zouden kunnen zijn. De poten
tiële werkzame stof moet per se kunstmatig zijn. Dat is een conditio sine
qua non, want anders kan het niet gepatenteerd worden en dan heeft het
bedrijf er niets aan. Stap drie: met behulp van trial-and-errorexperimentjes
wordt onderzocht welke van de stofjes het meest kansrijk is. De dierproe
ven slaan we even over. We gaan meteen door naar stap vier, het moment
van de waarheid: de double-blind test.
Het meest kansrijke stofje wordt aangeboden aan een groep van 100 pa
tiënten. De helft van deze patiënten krijgt het echte middel, de andere helft
een placebo. En om het allemaal eerlijk te houden: noch de patiënt, noch
de behandelende arts (double-blind) weet welk pilletje echt is en welk pil
letje nep. Dat weet alleen de onderzoeker. Nu komt het spannendste mo
ment. Er wordt (anoniem) geturfd hoeveel patiënten beter zijn geworden
en daarna gekeken welke pil zij slikten, de echte pil of de neppil.
Een typische onderzoeksuitkomst zou bijvoorbeeld kunnen zijn: van de
vijftig patiënten die de neppil slikten werden drieëntwintig mensen beter,
van de mensen die de echte pil slikten werden vierendertig mensen beter.
En dan gaat de champagne open! Want er is nu wetenschappelijk aange
toond, objectief en eerlijk, dat het nieuwe pilletje aantoonbaar effectief is.
En dat is ook zo! Er valt geen speld tussen te krijgen. Dus het gepatenteer
de medicijn gaat in massaproductie en nog vele jaren lang zullen overal ter
wereld honderdduizenden artsen dit medicijn voorschrijven aan miljoenen
patiënten.
Geen speld, wel veel nuances Ook al is er geen speld tussen te krijgen, er

valt wel degelijk heel veel nuance aan te brengen om de hallelujastemming
van de medicijnenfabriek flink te relativeren.
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Om te beginnen op basis van een cijfermatige analyse van de dou
ble-blind testresultaten van het bovenstaande voorbeeld.
Drieëntwintig van de vijftig mensen werden beter van de neppil. Dat is
46 procent.
Zestien van de vijftig mensen die de echte pil slikten, werden niet ge
zonder. Dat is 32 procent.
Samengevat: van al die patiënten die straks dit nieuwe medicijn gaan
slikken, zou 46 procent sowieso al beter worden (met een neppil), en blijft
32 procent sowieso ziek (ondanks de pil). Deze twee groepen opgeteld vor
men samen 78 procent. Dus slechts 22 procent van de gebruikers heeft
baat bij deze behandeling. De overige 78 procent heeft zinloos geslikt.
De tweede nuance is: Gefeliciteerd met die 22 procent, dat is toch mooi,
maar zou het kunnen dat er ook een natuurlijke stof is waarmee die 22 pro
cent ook gehaald wordt? Of misschien wel (veel) meer dan 22 procent. We
weten het niet, want dat heeft niemand onderzocht.
Een derde nuance is het prijskaartje van de behandelmethode. Die gepa
tenteerde medicijnen zijn erg duur. Vele malen duurder dan de natuurlijke
stoffen, die wellicht net zo effectief zijn. Zo haalden we laatst nog oordrup
pels bij de apotheek en moesten we daarvoor 24 euro betalen. Het was een
nieuw middel op basis van ‘olie’ en ‘azijn’. De olie om het oor te smeren,
de azijn om de bacteriën te doden. We hadden ook zelf in de keuken een
dressing kunnen maken, met hoogstwaarschijnlijk hetzelfde effect. Het
flesje oordruppels uit de farmaceutische keuken bevatte 10 milliliter. Dus
omgerekend kost dat spul 2400 euro per liter. De duurste dressing ooit!
De vierde nuance is dat farmaceutische producten altijd eenheidsworst
zijn omdat het businessmodel is gebaseerd op massaproductie. Er is één
kwaal, één middel, gebaseerd op geaggregeerde onderzoeksresultaten. De
individuele benadering, die rekening houdt met verschillen tussen men
sen onderling, ontbreekt volledig. Alleen de behandelend arts kan nog een
klein beetje bijsturen, op grond van bijwerkingen of bijzondere omstan
digheden, zoals zwangerschap. Maar dat is wat anders dan een individueel
behandelplan. Bij een individueel behandelplan zou een arts zeggen: ‘Ik
heb drie patiënten, alle drie met exact dezelfde klachten, maar ik schrijf ze
alle drie een ander medicijn voor, omdat ze allemaal verschillend reageren
op de toegediende stoffen.’ Dit lijkt een utopie, maar dat is alleen maar om
dat we helemaal niet weten hoe mensen individueel verschillend reageren.
Totdat mensen dat op grote schaal in kaart gaan brengen, door massa’s
gegevens te verzamelen.
Pas op voor de man met de hamer! Pssst. Heb je het al gehoord? Er is een

gloeilamp uitgevonden die eeuwig blijft branden en nooit meer vervangen
hoeft te worden. Maar de lampenindustrie heeft deze gloeilamp diep in een
kluis verstopt, achter slot en grondel, want ze verkopen liever ieder jaar
een nieuwe gloeilamp. Wij zijn wars van zulke complottheorieën. En zo ge
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loven wij ook niet in een boosaardige ‘farma’. De farmaceutische industrie
is gewoon een bedrijfstak waar mensen hard werken en waar pillen gepro
duceerd worden waar andere mensen weer baat bij hebben. Zoveel baat,
dat ze er graag voor willen betalen, en dat geld vloeit dan weer terug in de
vorm van salarissen en dividend in de bedrijfstak. Zo werkt de economie.
Maar we geloven wél in de theorie van de man met de hamer! Neem een
willekeurig huis-tuin-en-keukenprobleem en bel vervolgens een timmer
man en vraag hem om hulp. Tien tegen één dat die timmerman vervolgens
een oplossing gaat bedenken waarbij hij zijn hamer kan gebruiken. Zo
werkt het ook bij een farmaceutisch bedrijf. De tactische en strategische
beslissingen die in een (farmaceutisch) bedrijf worden genomen, vloeien
rechtstreeks en logischerwijs voort uit het bestaande organisatiemodel,
de beschikbare productiemiddelen en de economische context van het
businessmodel. Het man-met-de-hamereffect staat zelfs helemaal los van
hiërarchieën en interne bedrijfsregels. Neem een idealistische briljante,
net afgestudeerde farmaceut, geef hem een traineeship bij een farmaceuti
sche multinational, een riant startsalaris en een laboratorium en geef hem
100 procent carte blanche om een medicijn tegen alvleesklierkanker uit te
vinden. Ga een jaar later nog eens kijken hoe ver hij gevorderd is. Of hij
dan al iets gevonden heeft, kunnen we niet voorspellen. Maar we kunnen
wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen dat
hij niet met gemberwortels, aalbessen of kurkuma aan de slag is geweest,
want die kun je immers niet patenteren. De trainee gaat kunstmatige che
mische formules testen. Want de man-met-de-hamer is overal.
Om te voorkomen dat wij als kruidendoktertjes geframed worden: deze
visie is natuurlijk veel breder dan enkel de dingen die wij eten. Het geldt
voor al onze leefomstandigheden en ook onze leefgewoontes. Stoppen met
roken en meer bewegen is waarschijnlijk het meest effectieve geneesmid
del tegen allerlei ziektes, maar met deze middelen valt niets te verdienen,
tenzij je toevallig een man-met-een-andere-hamer bent en nicotinepleis
ters of wandelschoenen verkoopt.
We kunnen wel wensen dat farmaceutische bedrijven het belang van
de gezondheidszorg centraal stellen, maar het is naïef, onzinnig en zelfs
onredelijk om dat van ze te verlangen. It’s not their business! Ze zitten niet
in de gezondheidsindustrie, ze zitten in de pillenindustrie.
Om een goed en eerlijk antwoord te krijgen op de vraag welke metho
des en middelen het beste onze gezondheid bevorderen, kunnen we véél
beter terecht bij de onafhankelijke onderzoekers uit de wetenschap. Want
zij zitten in de ‘waarheidsindustrie’. Althans, in theorie. In de praktijk zit
ten deze onafhankelijke wetenschappers met handen en voeten gebonden
aan de bureaucratische leiband van de academische wereld. Je kunt wel
als goedwillende wetenschapper lekker onafhankelijk willen gaan onder
zoeken of suiker nou goed of slecht is voor de gezondheid, maar dat gaat
zomaar niet. Dan moet je eerst een onderzoeksvoorstel indienen. En in dat
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Double-blind, maar dan omgekeerd
Hoe schadelijk is aspartaam? Een
team onafhankelijke ongesubsidieerde wetenschappers heeft het
antwoord op deze vraag trachten
te vinden door wetenschappelijke bibliotheken na te speuren op
afzonderlijke studies van collega-wetenschappers over dit onderwerp.
De oogst was honderdzestig losse
studies, met ieder zo zijn eigen conclusies. Het optellen en analyseren
van al deze losse conclusies wordt
een meta-studie genoemd. Maar hoe
moet je de uitkomsten duiden als de
ene helft van de conclusies de andere
helft tegenspreekt? Circa de helft van
de onderzoeken concludeerde dat
aspartaam 100 procent veilig was.
De andere helft van de wetenschappelijke studies concludeerde dat er
aanwijzingen waren dat er iets mis
was met aspartaam. Welke helft is
dan het betrouwbaarst?
De onderzoekers van deze aspartaam-metastudie hadden daarvoor
een slimmigheidje bedacht. Ze lieten
zich inspireren door de beproefde double-blindmethode. Maar
nu omgekeerd. Dit keer waren de
onderzoekers in de rol van de blinde.
De helft van het onderzoeksteam las
van iedere studie de eindconclusie en
rubriceerde deze conclusie als ‘veilig’
of als ‘twijfel’.

Andere onderzoekers uit het meta-
studieteam mochten de conclusies
niet lezen, maar richtten zich volledig
op de verantwoording van de studie.
Wie waren de financiers? Per studie
werd bekeken of de aspartaamindustrie (mede)sponsor was van het
onderzoek. Dat was nog niet zo heel
eenvoudig. Want vaak gaan dergelijke
geldstromen niet rechtstreeks van de
industrie naar de universiteit, maar
via een tussenschakel. Bijvoorbeeld
een stichting die op papier een onafhankelijk kennisinstituut is, maar die
speciaal is opgericht door een bedrijf
of industrie, en ook volledig wordt betaald door dat bedrijf of die industrie.
Iets in de trant van ‘American Institute
of Aspartame Research’. Zoiets.
Pas nadat de onderzoekers hadden
gerubriceerd of een studie (mede)
gesponsord was door de industrie of
niet, mochten ze naar de conclusies
kijken. De bevindingen van deze
meta-studie waren ontluisterend. De
losse studies die concludeerden dat
aspartaam 100 procent veilig was,
bleken alle (mede)gefinancierd door
bedrijven die aspartaam verkopen.
Van de onderzoeken waarvan de
industrie geen medefinancier was,
oordeelden tachtig van de negentig
onderzoeken dat er iets mis wat met
aspartaam.

voorstel moet ook een externe financier staan die het onderzoek met — pak
hem beet — 100 000 euro wil subsidiëren. En waar haal je die gulle subsidie
gever vandaan? Die vind je vast niet in de telecomindustrie. Die heeft niet
zoveel interesse in suiker. Maar weet je wie wél heel veel interesse heeft
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in suiker? De suikerverwerkende industrie! Maar hoe onafhankelijk ben je
dan nog als onderzoeker, als je vooraf al precies weet welk onderzoeksre
sultaat de subsidiegever graag wil horen, ook als die financier zo netjes was
om dat er niet bij te vertellen?
Hoe gezond of hoe schadelijk is suiker eigenlijk? We weten het niet.
We hebben een vermoeden, maar weten het niet precies. En het is niet
eenvoudig om dat antwoord te vinden in de reguliere wetenschap. Zolang
we het antwoord nog niet weten, zouden we het zekere voor het onzekere
kunnen nemen en de suiker in ons voedsel kunnen vervangen door aspar
taam. Maar hoe gezond is dat alternatief dan? (Zie kader: Double-blind,
maar dan omgekeerd.)
Back to Jack... Het strookje papier dat Jack Andraka uitvond om in een

vroeg stadium alvleesklierkanker op te sporen, kost 3 cent. Stel dat de
complete bevolking van Nederland zo’n strookje krijgt, dan levert dat de
producent van die strookjes 17 miljoen keer 3 cent op. Totaal: 510 000 euro.
Stel dat de producent van de oude testmethode — die 800 euro kost —
slechts tienduizend testen per jaar verkoopt. Dat is in totaal al 8 miljoen
euro.
Dit soort eenvoudige sommetjes roept meteen de vraag op: wat voor
belang heeft de producent van de oude testmethode nou eigenlijk om zo’n
nieuw teststrookje uit te vinden? En áls de producent van de oude test
methode het al uit zou vinden, zou het nieuwe strookje dan ook 3 cent
kosten? Of had het nieuwe strookje dan minstens 60 cent gekost, om de
inkomstenderving te compenseren?
In de twintigste eeuw gingen we er nog massaal van uit dat nieuwe me
dicijnen altijd door grote farmaceutische bedrijven uitgevonden zouden
worden. In de eenentwintigste eeuw hebben we heel goede redenen om te
veronderstellen dat de kans vele malen groter is dat ene onbekende Jack
die uitvinding doet, dan dat die uitvinding uit de laboratoria van de geves
tigde farmaceuten komt rollen.
De wereld van qs levert de easycratische infrastructuur voor de nieuwe
Jacks-in-de-dop. Want nog interessanter gaat het worden als miljoenen
‘Quantified Selfers’ hun individuele meetdata (al dan niet geanonimiseerd)
gaan uploaden naar open source databases. Dan ontstaat er een walhalla
aan medische Big Data. Wat zo’n database van geaggregeerde amateurda
ta op kan leveren, zien we in het spectaculaire voorbeeld van Asthmapolis.
Hack de inhalator! ‘Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 aan 1,7 mil

joen mensen minstens één keer een geneesmiddel bij astma/copd,’ aldus
een berichtje in het Pharmaceutisch Weekblad. Een inhalator met het ge
neesmiddel Ventolin, is het bekendste medicijn. Een paar pufjes verlicht
de klachten in het geval van benauwdheid. Dat is prettig voor de pati
ënten, maar het blijft slechts symptoombestrijding. Luchtverontreiniging
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is de boosdoener. Maar waarom heeft een astmapatiënt het ene moment
wél dringend behoefte aan een pufje, en het volgend moment niet? Op
die vraag komt slechts zeer sporadisch een duidelijk antwoord. Zoals in
1985 en 1986, toen Barcelona werd geteisterd door een astma-epidemie.
De medische autoriteiten stonden voor een raadsel. De astma-explosie in
Barcelona viel niet te verklaren met de meteorologische rapporten die de
regionale luchtverontreiniging in kaart brachten. Pas na een gedetailleerd
telefonisch onderzoek onder astmapatiënten werd ontdekt dat bijna alle
uitbraken plaatsvonden in de buurt van de haven.
Deze Barcelona-casus was de inspiratiebron voor de Amerikaanse
epidemioloog David Van Sickle, de oprichter van Asthmapolis, om de
SpiroScout uit te vinden. Van Sickle constateerde dat er heel dikwijls
raadselachtige uitbarstingen waren van een sterk verhoogde hoeveelheid
astma-aanvallen, en dat het puur toeval was dat in Barcelona de vermoe
delijke oorzaak werd gevonden. Zodra je de oorzaak van een epidemie
weet, zo redeneerde Van Sickle, heb je opeens twee mogelijkheden om het
te bestrijden. Je kunt dan behalve de patiënt behandelen, ook de oorzaak
aanpakken. In Barcelona viel dat nog niet mee. ‘In de haven’ was nog te
onnauwkeurig om de dader mee op te kunnen sporen.
De SpiroScout is een relatief eenvoudig apparaatje. In feite is het niet
meer dan een gehackte inhalator. Op de gebruikelijke inhalator die de ast
mapatiënt al sinds jaar en dag kent, zit nu een opzetstukje, met daarin
een gps-tracker. Zodra de patiënt een aanval krijgt en zijn inhalator ge
bruikt, registreert het opzetstukje het aantal pufjes, het precieze tijdstip en
de exacte coördinaten. En stuurt deze gegevens realtime naar de centrale
database van Asthmapolis. Deze computer laadt alle meetgegevens on
middellijk in Google Maps en produceert een visueel overzicht waarmee
iedere leek in één oogopslag kan zien wáár in de stad gepuft wordt en
hoe laat precies. En dan kan het zomaar gebeuren dat bij een pilot van
tweeduizend astmapatiënten in Boston al binnen drie weken een vast pa
troon zichtbaar wordt. Iedere dinsdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en
10.30 uur is er een enorme piek in het aantal pufjes. En op de kaart is
heel duidelijk te zien waar het pufjes-epicentrum ligt. Nu niet meer vaag
indicatief à la ‘ergens in de haven’, nee, de bron van het kwaad is dankzij
gps tot op 25 meter nauwkeurig te bepalen. Op de derde vrijdag staat er
een medewerker van de gemeentelijke milieupolitie op de parkeerplaats
van het betreffende bedrijf metingen te verrichten. De vermoedens worden
bevestigd. De milieu-inspecteur meldt zich aan de balie van het bedrijf
voor een oriënterend gesprek en verneemt dat dinsdag- en vrijdagochtend
de vaste dagen zijn waarop een vracht sojabonen wordt gelost. Het bedrijf
wordt geconfronteerd met de metingen en verzoekt het bedrijf om vrijwil
lig maatregelen te nemen om de overlast te beperken. Met een beetje geluk
bedenkt het bedrijf een kleine aanpassing in de transportmethode en is dit
probleem binnen enkele weken opgelost, zonder dat er kostbare juridische
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procedures opgestart hoeven te worden. En in de tussentijd hoeft de lokale
astmapatiënt niet — zoals in Barcelona — de haven compleet te mijden. Hij
kan gerust door die astmaonvriendelijke straat lopen, zolang hij dat maar
niet op dinsdag- of vrijdagochtend doet.
Wie gaat dat betalen? Zo’n pilot van tweeduizend patiënten met een ge

hackte inhalator, kost natuurlijk enige investering. Het is geen miljoenen
verslindend researchproject, maar laten we de investering gemakshalve op
100 000 euro schatten. Wie gaat dat betalen? We kunnen ons ontzettend
goed voorstellen dat als David Van Sickle zou aankloppen bij de firma
GlaxoSmithKline (de fabrikant van Ventolin), dit bedrijf best genegen is
om het pilotproject met 50 000 euro te sponsoren. De sponsorbijdrage zou
het farmaceutisch bedrijf veel goede pr bezorgen. Maar dan? Stel dat de pi
lot zo succesvol blijkt te zijn dat het aantal pufjes in Boston met 30 procent
is gedaald. Wat dan? Een landelijke uitrol van gehackte inhalators? Je kunt
er dan op wachten dat iemand in de boardroom van GlaxoSmithKline heel
hard op zijn hoofd gaat krabben. Want als ook landelijk het aantal pufjes
met 30 procent gaat dalen, dan betekent dat bottomline dat GlaxoSmith
Kline 30 procent minder Ventolin gaat verkopen. Wereldwijd kan dit in de
miljarden euro’s omzetderving gaan lopen.
Het is gewoon volstrekt onrealistisch om te verwachten dat een ast
mamedicijnverkopende organisatie gaat staan juichen bij gezondheids
zorgontwikkelingen die astmaklachten medicijnloos kunnen terugdringen.
Deze constatering heeft helemaal niks te maken met cynisme. Eerder zou
het ontkennen van deze constatering wijzen op naïviteit.
Eén stapje verderop in de keten liggen de zaken al veel subtieler. Wat
zou er gebeuren als David Van Sickle zou aankloppen bij de meest voor
de hand liggende sponsorpartner: het astmafonds. Intuïtief verwachten we
dat het astmafonds Van Sickle met gejuich onthaalt en zeer genegen zal
zijn om de benodigde 100 000 euro op tafel te leggen. Totdat we ons re
aliseren dat goededoelenorganisaties structureel afhankelijk kunnen zijn
van de substantiële jaarlijkse vaste bijdrage van de medicijnenfabriek.
En dat de werkgelegenheid binnen zo’n organisatie misschien in gevaar
komt als deze jaarlijkse bijdrage zou verdwijnen. Een cynische geest zou
op grond hiervan heel gemakkelijk complotten kunnen verzinnen waarbij
het farmaceutisch bedrijf het astmafonds intimideert, afperst of omkoopt,
om de pilot van de SpiroScout te boycotten. Het valt natuurlijk niet uit te
sluiten dat zulke schimmige praktijken af en toe daadwerkelijk plaatsvin
den, maar wij prefereren liever de positieve inschatting dat dit maar zeer
zelden gebeurt. In plaats daarvan zal een indirecte beïnvloeding vrijwel
altijd plaatsvinden, omdat die niet te vermijden is. Bijvoorbeeld als de ma
nager van het farmaceutisch bedrijf gaat lunchen met de directeur van het
astmafonds en tussen neus en lippen meldt: ‘Heb je het al gehoord van die
uitvinding van de SpiroScout? Briljant idee! Dat is goed nieuws voor de
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astmapatiënten. We houden er al voorzichtig rekening mee dat we in de
nabije toekomst minder Ventolin gaan verkopen en dat we daarom dan
meer hartmedicijnen moeten gaan afzetten.’ De directeur van het astma
fonds verslikt zich bij deze woorden in zijn gerookte eendenborst en denkt
onmiddellijk aan de mogelijke gevolgen: zou de farmaceut dan ook niet
logischerwijze zijn sponsorgelden gaan switchen van het astmafonds naar
het hartfonds?
Het is zeer goed mogelijk dat de farmaceut werkelijk geen flauwe notie
heeft waarom zijn lunchpartner zich verslikt. Dat hij zijn opmerking in alle
onschuld maakte. En dat hij er totaal niet bij stilstaat dat het astmafonds
een maand later onwelwillend zal staan tegenover het subsidieverzoek van
Van Sickle.
In de twintigste eeuw werd vooruitgang in de gezondheidszorg maar
al te vaak vertraagd — of zelfs tegengehouden — doordat de zorginnovatie
haaks stond op financiële belangen van het handjevol mogelijke investeer
ders. Daar is helemaal geen kwade opzet voor nodig, dat is een logisch en
onvermijdelijk gevolg van de organisatiemodellen waarbinnen die finan
ciering plaatsvindt.
Voor de wetenschap en voor de astmapatiënten is het daarom een
gunstige ontwikkeling dat er in de afgelopen jaren een belangrijke nieu
we financieringsbron is ontstaan. Sinds enige jaren kan David Van Sickle
terecht bij een van de tientallen crowdfundingsplatforms, die als padden
stoelen uit de grond zijn geschoten. Door aan duizend privépersonen ie
der 100 euro te vragen, kan hij binnen vierentwintig uur de benodigde ton
investering bij elkaar hebben gesprokkeld. (Zie ook hoofdstuk 10: Banken,
beurzen en geld.)
Een nieuwe cocktail in de gezondheidsmarkt De traditionele keten van

de gezondheidszorg (artsen en ziekenhuizen, medische wetenschap, far
maceutische industrie en financiering van de zorg door overheid, zorg
verzekeraars en goede doelen) staat aan de vooravond van stormachtige
ontwikkelingen waarin het speelveld wordt betreden door totaal nieuwe
spelers (buitenstaanders!) en de paaltjes in de markt drastisch zullen wor
den herschikt.
De combinatie van qs, Big Data, open source en crowdfunding, plus de
entree van nieuwe kapitaalkrachtige multinationals met belangen die hon
derdtachtig graden verschillen van die van de traditionele multinationals
in de zorgmarkt, injecteren een nieuwe cocktail in de gezondheidsmarkt
die een ongekende dynamiek voorspelt.
De opmerking over belangen die honderdtachtig graden verschillen,
vereist nog een nadere uitleg. De bestaande multinationals in de gezond
heidsmarkt zijn — hoe gek dit ook klinkt — helemaal niet zo gebaat bij
gezondheid. Hun businessmodel is immers gebaseerd op ziektes. Hoe min
der mensen last van astma hebben, des te minder verdienen zij. De nieuwe
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multinationals op de markt, die apparaatjes verkopen om preventief ziektes
te voorkomen, hebben een omgekeerd businessmodel. Althans in het be
gin. Hoe beter hun apparaten zullen helpen om gezonder te worden, des te
meer apparaatjes gaan zij verkopen. Tegelijkertijd worden deze bedrijven
tegenwoordig gedwongen om de prijzen van hun apparaatjes betaalbaar te
houden. Want als ze te veel geld vragen, zullen er in de Makersbeweging
al snel mensen opstaan om zo’n apparaatje met behulp van 3d-printers
diy in elkaar te knutselen en via easycratische zwermen grootschalig te
verspreiden. Een groot verschil met de twintigste eeuw waarin een far
maceutisch bedrijf een nieuw medicijn met patenten kon beschermen om
zodoende een monopoliepositie te creëren waarin het betreffende medicijn
tientallen malen duurder was dan de prijs die het kost om het te maken.
De nieuwe cocktail in de zorg zal de gezondheidszorg naar verwachting
democratischer maken. En waarschijnlijk ook veel goedkoper dan nu. De
opkomst van krachtige goedkope sensoren, die in smartphones verwerkt
zitten (of in een smartphone ingeplugd kunnen worden! Bijvoorbeeld
een sensor waar je een druppeltje bloed, urine of speeksel op aanbrengt)
zorgt de komende jaren voor een extreme dataexplosie, waardoor we een
ongekend inzicht gaan krijgen in het menselijk lichaam en allerlei omge
vingsfactoren: voeding, lifestyle, smog, decibellen. We konden wel eens
tienduizend keer meer te weten komen over het menselijk lijf dan ooit
tevoren. En die informatie komt niet alleen in handen van een paar far
maceuten. Onderzoek wordt ook steeds goedkoper. Als amateur kun je
grootschalig onderzoek opzetten tegen lage kosten, waardoor we baanbre
kende dingen gaan ontdekken. Dat is verschrikkelijk goed nieuws.
De zorgmanager wordt steeds vaker overbodig Een aanzienlijk percentage

van de kosten van de gezondheidszorg wordt uitgegeven aan beheerskos
ten. De tendens is dat dit percentage de afgelopen decennia steeds hoger
lijkt te worden. Hoe nuttig het ook kan zijn om dingen goed te regelen,
alles deugdelijk te administreren en heel veel managers aan te stellen om
alle processen goed aan te sturen, dat neemt niet weg dat er nog nooit een
patiënt gezonder is geworden van een zorgmanager of een ziektekosten
verzekeraar, die immers geen zorgtaken uitvoert. De hoge beheerskosten
zijn uitsluitend te verdedigen als het professionele beheer ertoe leidt dat
de output van de medewerkers die wél zorgtaken verrichten, dankzij het
management verbeterd wordt. Als we onze oren te luisteren leggen in de
uitvoerende echelons van de zorg — van alfathuishulp tot en met hersen
chirurg — dan horen we vaker een tegengesteld geluid. De aansturing door
het management leidt juist eerder tot verminderde output dan tot verhoog
de zorg-output, zo klaagt men. Want men is de helft van de werktijd kwijt
aan administratie in plaats van aan patiëntenzorg. Nou zal dit sector-brede
geklaag ongetwijfeld subjectief gekleurd zijn. Maar het zou wel tot denken
moeten zetten. De veelvuldig gehoorde mantra ‘marktwerking, marktwer
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Buurtzorg Nederland nu ook in Amerika
Buurtzorg Nederland — ‘thuiszorg zonder bureaucratie’ is een zelfsturende
netwerkorganisatie. Kleine autonome
teams van acht tot twaalf wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgers
werken lokaal samen volgens het
principe van zelfsturende teams. Hierdoor wordt het probleemoplossend
vermogen en de professionaliteit van
medewerkers ten volle benut. De landelijke organisatie levert slechts wat
administratieve ondersteuning. De
kosten van management en overhead
zijn hierdoor marginaal, in ieder geval
aanzienlijk lager dan bij gecentraliseerde zorgorganisaties.
Het bedrijf startte in 2007 met één
team in Enschede en is een schoolvoorbeeld van de easycratische
theorie dat toetredingsbarrières aan
het vervagen zijn en dat iedere werknemer over de middelen beschikt om
dwars door de hiërarchie heen morgen het verschil te maken, hetzij binnen zijn organisatie, hetzij buitenom.
Jos de Blok koos de buitenom-weg.
Hij was zelf verpleegkundige, zag dat
het management in de zorg inefficiënt was en hij bedacht dat het hem
waarschijnlijk meer tijd en moeite zou
kosten om de bestaande bureaucratie
te bestrijden dan om zelf bottom-up
een nieuwe organisatie op te zetten.
In september 2011 zijn er al driehonderdtachtig teams actief door heel
Nederland. ‘Met een overhead van
dertig medewerkers blijven we rustig
verder groeien. Iedere maand melden
zich meer dan tweehonderd nieuwe
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medewerkers aan,’ zegt Jos de Blok in
een interview.
In juli 2013 vragen we hem op Twitter
naar de actuele cijfers van dat moment. Binnen zes minuten komt het
antwoord: ‘Buurtzorg telt inmiddels
zevenduizend werknemers, verspreid
over zeshonderdzeventig teams. En
een primeurtje: deze maand is de
eerste vestiging in Amerika geopend.
Eerder ook al in Zweden. De Blok vervolgt: ‘Ieder land heeft weer zijn eigen
regeltjes en expertise, maar verpleegkundigen denken over de hele wereld
hetzelfde; ze willen het beste voor
hun patiënten.’
Door zelfsturing nemen effectiviteit
en efficiency toe, doordat dan de
beste oplossingen worden gevonden,
stelt De Blok. ‘Door de nadruk niet op
controle te leggen, maar op faciliteren
en vertrouwen geven, creëer je een
heel andere cultuur dan in de hiërarchische organisatie. Dankzij optimaal
gebruik van internet en community’s
ontstaat toch het gevoel van een
grote club.’
Wanneer een lokaal team tegen een
probleem aan loopt hoeft dat niet bij
de directie te worden gedeponeerd.
Er is binnen die grote club altijd wel
een ander team dat de oplossing al
weet. Bijkomend voordeel is dat het
management niet zoveel tijd kwijt is
aan managen en controleren, zodat
de focus niet op vandaag en gisteren
ligt, maar op de toekomst. En snel
benaderbaar is voor derden, voor
kennisuitwisseling. Het lijkt mis-
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schien een klein detail, maar het is
toch wel veelzeggend dat we Jos de
Blok binnen zes minuten persoonlijk
te spreken kregen, terwijl we elkaar
niet kenden. Om in een hiërarchische
organisatie met de directeur van

zevenduizend werknemers in contact
te komen duurt vaak dagen, zo niet
weken. Dan moet eerst een batterij
secretaresses en voorlichters gepasseerd worden.

king, marktwerking’, vinden wij op zich geen verkeerde ideologie. Maar
wees dan ook consequent! Want marktwerking wil zeggen dat een kroeg
baas best een bandje in zijn kroeg wil laten optreden, en daar ook voor wil
betalen, mits hij dat uiteindelijk weer terugziet in zijn drankomzet. Als er
met of zonder bandje evenveel bier wordt verkocht, dan is de marktwer
king onherroepelijk. Dan vliegt het bandje eruit. Het bandje moet ervoor
zorgen dat de barkeepers harder kunnen lopen. En zo moeten zorgmana
gers ervoor zorgen dat de zorguitvoerenden harder kunnen lopen. Zo ja,
dan is het prima. Zo niet, dan kunnen de zorguitvoerenden beter zélf hun
werkzaamheden aansturen.
Maar kunnen ze dat wel? Zijn uitvoerenden wel in staat om zélf hun
aansturing te regelen? Over deze vraag kun je uren vergaderen. En er dikke
rapporten over schrijven. Maar je kunt het ook gewoon eens uitproberen.
Buurtzorg is een nieuwe organisatie die het uitprobeerde. En het bleek te
werken. (Zie kader.)
Zorgevolutie versus onderwijsrevolutie Er zijn veel overeenkomsten tus

sen de zorgsector en de onderwijssector. Beide sectoren hebben te kam
pen met stijgende kosten, toenemende bureaucratie en een overkill aan
management. Waarom voorspellen we dan een onderwijsrevolutie en een
zorgevolutie? Wat zijn de verschillen tussen deze twee sectoren?
In de onderwijssector heerst een zeer dominant paradigma: Leren =
School. Het paradigma wordt nog eens versterkt door de elementen diplo
ma & leerplicht & onderwijsministerie. Waardoor de meeste innovatie op
het heersende paradigma stuit. De echt grote veranderingen in het onder
wijs gaan ons inziens pas komen zodra het heersende paradigma substan
tieel gaat wankelen.
In de zorgsector heerst ook een sterk paradigma: Ziek = Dokter! Maar
hier geldt van oudsher dat er ook altijd algemeen aanvaarde alternatieven
zijn geweest. We mogen ook zelf doktertje spelen en bij de drogist een
middeltje halen, in plaats van bij de apotheek. We kunnen ook naar een
alternatieve dokter. En we weten ook dat we gezonder kunnen leven, om
zodoende de kansen op ziekte te verkleinen. In de onderwijssector werken
deze alternatieven minder goed. Je kunt wel kennis vergaren op internet,
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in plaats van op school, maar je krijgt er geen diploma mee. Aan het hoest
middeltje van de drogist kleeft dit nadeel niet. Als je hoest er net zo goed
mee verdwijnt als met het middel op recept, dan is dat genoeg. Want er is
niemand die je later gaat vragen of je wel een papiertje hebt waarop staat
dat je niet meer hoest.
Een ander groot verschil tussen het onderwijs en de zorg is dat er in de
uitvoerende zorg veel meer mensen werken die zelfstandig ondernemer
zijn. De jonge ambitieuze leerkracht die heilig gelooft in een nieuwe educa
tieve app, heeft de mogelijkheden meestal niet om hierop over te stappen.
Zijn schooldirecteur houdt hem tegen, want de nieuwe app staat niet in
het leerplan. Een huisarts heeft weliswaar met heel veel bureaucratische
regels te maken, maar hij is wel volledig vrij om te experimenteren met een
nieuwe gezondheidsapp, als hij daarin gelooft. Door dat te doen, staat hij
aan de basis van een evoluerende olievlek.
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Hoofdstuk 10

Banken, beurzen en geld
Op weg naar de nieuwe paradigma’s

Het was crisis. Banken en verzekeraars waren voortdurend negatief in het
nieuws. Een ideale voedingsbodem voor nieuwe aanbieders. En ja hoor.
Daar verschenen ze al. Nieuwe financiële organisaties van burgers die on
derling hun bankzaken (of verzekeringen, telefonie, energie e.d.) gingen
regelen. Het vreemde was echter dat op hun websites onder de knop ‘Wie
Zijn Wij’ geen persoonsnamen stonden, maar vage anonieme stichtingen.
Wie de moeite nam om dat verder uit te pluizen, ontdekte dat deze stich
tingen of vennootschappen waren opgericht als dochtermaatschappijen
van de grote traditionele aanbieders op de markt. Oude wijn in nieuwe
zakken, dus. De Dikke van Dale kon weer een mooi nieuw woord noteren:
pseudo-consumentencollectief.
Maar er waren ook een paar échte consumentencollectieven te noteren.
Zo ontstonden op tientallen plaatsen in het land zogenaamde broodfond
sen. Groepen van twintig tot honderd mensen (voornamelijk zelfstandi
ge professionals) die op basis van onderlinge solidariteit en vertrouwen
elkaar financieel ondersteunen zodra een van hen arbeidsongeschikt zal
worden. ‘help!’ aldus de wantrouwende critici. Als dat maar goed gaat.
Wat nou als er ruzie komt in het broodfonds? Of als de penningmeester er
met de kas vandoor gaat? Of als er tien mensen binnen de groep arbeids
ongeschikt worden? Ruim vijfduizend mensen trokken zich helemaal niets
aan van deze kritiek en stapten vol vertrouwen in een broodfonds. Hun
redenatie was: ‘Natuurlijk kan er iets misgaan, maar ook de grote verze
keringsmaatschappij kan failliet gaan. Of de verzekeraar betaalt niets uit,
als puntje bij paaltje komt, omdat de reden van de arbeidsongeschiktheid
volgens de kleine lettertjes niet wordt gedekt.’ Hoe dan ook hadden de
initiatiefnemers van de broodfondsen op één punt sowieso een heel sterk
argument. Al het geld dat de groep bij elkaar spaart, komt volledig ten
goede aan uitkeringen. Wie een aov afsluit bij een traditionele verzeke
ringsmaatschappij weet zeker dat dat nooit het geval zal zijn, omdat van
de totale premie-inleg eerst de salarissen en de kantoorkosten van de ver
zekeraar betaald moeten worden.
Vijfduizend deelnemers aan broodfondsen: het is een druppel op de
gloeiende plaat vergeleken bij de honderdduizenden arbeidsongeschikt
heidsverzekeringen die bij traditionele verzekeringsmaatschappijen zijn
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afgesloten. Sommige verzekeraars wuiven de opkomst van deze brood
fondsen daarom lachend terzijde: ‘Het is peanuts. 1 procent van de markt.
Totaal niet bedreigend, want wij hebben nog 99 procent van de markt.’ An
dere verzekeraars zijn daar niet zo gerust op. Zij trekken een parallel met
de ceo’s van telecombedrijven die nog maar enkele jaren geleden verkon
digden dat WhatsApp een typisch niche-product was, dat nooit de tien
tallen miljarden aan inkomsten uit sms-verkeer zou kunnen bedreigen. En
zo heel bizar is dat broodfonds-concept nou ook weer niet. In feite bestaat
het al tientallen jaren en zijn er al miljoenen mensen die hun arbeidson
geschiktheidsrisico via een broodfondsconcept afdekken. Alleen heet het
dan geen broodfonds, maar noemen we het een huwelijk, of een samen
levingscontract. Want toen de tweeverdieners Johan Cornelis van Putten
en Irene Maria Zwetsbergen in 1969 in het huwelijk traden, beloofden zij
elkander plechtig — en wettelijk! — dat wanneer een van hen niet meer in
staat zou zijn om te werken, dat dan de ander de boodschappen en de huur
zou betalen. Het huwelijk is een broodfonds avant la lettre.
Crowdfunding Wie een investeringskapitaal nodig heeft om een nieuw be

drijf te beginnen, was tot voor kort aangewezen op een bank. Of een rijke
oom. Maar dat komt in veel gevallen op hetzelfde neer. Beide geldschieters
hebben als primaire zorg dat het geleende geld op tijd wordt terugbetaald.
Met rente! Sinds kort is daar een serieus alternatief bij gekomen: crowd
funding. Alleen al in Nederland zijn er in een paar jaar tijd ruim tachtig
crowdfundingsplatforms ontstaan. Het basisprincipe van al deze platforms
is gelijk: in plaats van 10 000 euro bedrijfskrediet bij één bank te lenen,
kun je ook honderd keer 100 euro lenen van particulieren. Deze nieuwe
financieringsbedrijfstak staat nog compleet in de kinderschoenen, maar
toch is er in Nederland in drie jaar tijd al meer dan 100 miljoen euro in
vesteringsgeld via crowdfunding geworven, aldus de branchecijfers. Inter
nationaal gezien zijn Kickstarter en Indiegogo de bekendste platforms. Op
deze platforms kijkt niemand er meer raar van op wanneer een jonge on
bekende entrepreneur/uitvinder binnen een etmaal meer dan 100 000 euro
risicokapitaal bij elkaar heeft verzameld om zijn wilde plannen te verwe
zenlijken. Maar ook een armlastige kleine kunstenaar die slechts 1000 euro
nodig heeft om verf te kopen voor een grote muurschildering, kan terecht
op een lokaal gespecialiseerd platform, zoals bijvoorbeeld Voordekunst.nl.
Dan heeft hij misschien twee maanden nodig, maar dan heeft hij wél zijn
verf. Bij een bank zou deze kunstenaar niet eens terechtkunnen als zakelijk
klant. Dan had hij misschien wel 1000 euro kunnen lenen, maar uitsluitend
in de vorm van een persoonlijke lening, onder dezelfde voorwaarden als
wanneer hij geld leent om zijn defecte wasmachine te vervangen.
Die 100 miljoen euro klinkt voor de gemiddelde lezer als een enorme
berg geld, maar voor een bank is zo’n bedrag een lachertje. Ter vergelij
king: alleen al een bank als de Rabobank heeft om en nabij de 200 miljard
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euro aan bedrijfskredieten uitstaan. Dat is al tweeduizend keer zoveel. En
dat is nog maar één bank. Daar staat tegenover dat de crowdfundingcijfers
exponentieel groeien. In Nederland: 14 miljoen in 2012, 32 miljoen in 2013
en 63 miljoen in 2014. Eerder in dit boek zagen we wat een jaarlijkse ver
dubbeling op termijn kan betekenen. Een bedrag dat tien jaar lang verdub
belt, is na die periode al duizend keer zo groot geworden.
Een focus op de kwantitatieve vergelijkingscijfers tussen de oude fi
nancieringsindustrie en de kleine dappere nieuwkomer vertroebelt echter
datgene wat ons inziens het wezenlijke verschil uitmaakt. De bij elkaar
geharkte bedragjes van de vele privé-investeerders in een crowdfunding
platform komen fundamenteel anders tot stand dan het zakelijke krediet
dat een bank verschaft. Een bank koopt primair een belegging. De rente is
het rendement, de rest is bijzaak.
De geldschieter in een crowdfundingproject koopt vaak primair een
droom. Het rendement is bijzaak. Deze honderdtachtig graden gedraaide
invalshoek bij de investeringsbeslissing heeft nogal wat gevolgen voor het
innovatietempo van de samenleving.
Meer diversiteit, meer snelheid Het is aannemelijk dat crowdfundinginves

tering tot meer diversiteit leidt dan bankenfinanciering. Dit is geenszins
een diskwalificatie van banken, dit is gewoon het logisch gevolg van het
organisatiemodel van een bank. Een bank wil zekerheid. Een mainstream
investeringsproject biedt veel meer zekerheid dan een vernieuwend inves
teringsproject. Een bank is by nature heel makkelijk bereid om het acht
endertigste pizzarestaurant in de stad te financieren, als de zevenendertig
bestaande pizzarestaurants in de stad een goed rendement draaien. Bij
nummer achtendertig is de kans zeer groot dat ook deze zijn rente en af
lossing zal kunnen betalen, aldus de volkomen terechte conclusie van de
kredietbeoordelaar van de bank. De meer innovatieve horecaondernemer
die bij de bank aanklopt voor een lening om het eerste Timboektoeaanse
restaurant van de stad te beginnen, kan echter op gefronste wenkbrauwen
van de bank rekenen. ‘Er bestaan helemaal geen Timboektoeaanse restau
rants! Is daar wel vraag naar?’ aldus de kredietbeoordelaar van de bank. En
wederom heeft hij gewoon gelijk, vanuit het perspectief van de organisatie
die zijn salaris betaalt. Hij handelt niet in dromen en vooruitgang, hij han
delt in rendementsrijke beleggingen met laag risico.
Op een crowdfundingplatform is het perspectief gedraaid. Wij voor
spellen daar weinig succes voor de ondernemer die geld zoekt voor het
achtendertigste pizzarestaurant. Want dat is een heel saaie droom. Het
Timboektoeaanse restaurant daarentegen, komt met iets nieuws. Daar valt
veel beter over te dromen.
Nog los van de diversiteit is crowdfunding ook bevorderlijk voor de
snelheid van innovatie. Bij traditionele financiering is de entrepreneur met
een innovatief idee heel veel tijd kwijt aan cijfermatige onderbouwing van
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zijn businessplan. De financier eist een begroting, gestaafd door markt
onderzoek. De financier verlangt ook een businessmodel. Oftewel: dat
de entrepreneur al vooraf precies kan vertellen hoe en wanneer hij gaat
verdienen met zijn plan. Allemaal heel begrijpelijk vanuit de ogen van de
financier, maar de praktijk van het ondernemerschap is veel weerbarstiger.
Vaak ontstaan de inkomensstromen pas tijdens de uitvoering van het plan,
via onvermoede kanalen die nooit vooraf bedacht hadden kunnen worden.
De entrepreneur is zomaar een jaar kwijt om zijn ondernemingsidee in een
vorm te gieten die voor de financier geloofwaardig is. Veelal zal hij zijn
wilde idee een stuk minder wild maken, want hoe alledaagser zijn idee, des
te groter de kans dat de financier het geloofwaardig gaat vinden.
Bij crowdfunding heerst een totaal andere dynamiek. Natuurlijk moet er
ook hier een financiële onderbouwing worden gegeven, maar de crowdfun
dinginvesteerders willen voornamelijk een droom horen. Iets moois, iets
nieuws. De entrepreneur kan daarom meteen beginnen met het verkopen
van zijn droom, met het ‘bouwen’ van zijn product, in plaats van met het
maken van een spreadsheet met cijfers. Hij hoeft zijn idee ook niet minder
innovatief te maken om aan geloofwaardigheid te winnen. Eerder zal hij
nog geneigd zijn om zijn idee iets innovatiever te maken, want daarmee
wordt de droom alleen maar aanlokkelijker.
Deze benadering van innoveren en investeren past natuurlijk veel beter
bij het Nooit Af-tijdperk.
De traditionele benadering van innoveren en investeren gaat er stilzwij
gend van uit dat dingen Af zijn. Eerst moet je alles heel goed voorbereiden,
dan begin je, en dan is het Af. Hoe sneller de wereld om ons heen ver
andert, des te vaker zal het voorkomen dat onze zorgvuldig voorbereide
acties al volledig achterhaald zijn op het moment dat de uitvoering van de
actie begint. Een prachtig voorbeeld hiervan is het stopcontact van Mans
veld (zie kader).
Complementair geld Geld is een illusie. Ooit was geld een soort van kwitantie

voor staven goud, die elders veilig lagen opgeslagen. Als je dat wilde, kon
je je kwitantie weer omruilen voor die staven goud. Maar dat is alweer heel
lang geleden. Tegenwoordig is geld uitsluitend nog gebaseerd op vertrou
wen. De enige reden dat geld waarde heeft is dat mensen er geloof in hebben
dat je het geld weer overal kunt omruilen voor spulletjes die je wilt kopen.
Maar als het echt zo simpel is, dan kan in theorie dus iedereen geld maken?
Ja, dat is zo. Sterker nog: in Zwitserland bestaat al tachtig jaar de WIR, een
alternatieve munt naast de Zwitserse Frank, die door een groep Zwitserse
mkb-ondernemers in omloop is gebracht. In financiële kringen wordt dit
een complementaire munt genoemd. Volgens deskundigen kan zo’n com
plementaire munt buitengewoon nuttig zijn. Hij fungeert als buffer wanneer
het met de hoofdmunt even wat minder goed gaat. Het is min of meer het
zelfde principe als wanneer een Turkse taxichauffeur in Ankara niet al te
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Het tweedeklas stopcontact van Wilma Mansveld
Wie in Nederland met de trein eersteklas reist, heeft de beschikking over
een stopcontact. De tweedeklasreiziger ontbeert deze luxe. Ja, nou en?
Dan scheren we ons toch thuis, in
plaats van in de trein? Nee, zo eenvoudig ligt dat niet. Want als de trein
vertraagd is, waardoor de aansluiting
wordt gemist, moeten de reizigers
op zoek naar een alternatieve route.
Vroeger liep je dan even naar het
loket. Maar daar zit niemand meer.
Want treinreizigers hebben immers
een telefoon met daarop de ns-app,
die de lokettist overbodig heeft
gemaakt. Maar dan moet je dus wel
stroom hebben op je telefoon! Tweedeklasreizigers zonder stroom lopen
een groot gevaar dat ze hulpeloos op
verlaten stations eindigen. Een maatschappelijke ramp tekent zich af. En
daarom hebben wij een overheid die
zich tot in de details met het treinbedrijf bemoeit. De staatssecretaris van
Infrastructuur, Wilma Mansveld, heeft
keihard van de ns geëist dat er ook in
de tweede klas stopcontacten komen,
om deze maatschappelijke ramp af
te wenden. En zo niet, dan trekt zij
de vergunning om treintje te mogen
spelen in.
De ns-directie sputterde tegen:
‘Moeten we dus allemaal nieuwe
treinen kopen? Weet u wel wat een
trein kost, staatssecretaris?’ Gelukkig
was de staatssecretaris heel redelijk
en begripvol. Misschien moest de eis
alleen maar gelden voor nieuwe treinen. Na maandenlang overleg werd
eind december 2014 dan eindelijk het

heugelijke nieuws groots aangekondigd: Vanaf 2021 krijgt ook de tweede
klas een stopcontact!
Zo gek is dit allemaal niet. In de
gezapige twintigste eeuw was dit een
perfecte manier om problemen op
te lossen. De oplossingen blonken
uit in zorgvuldige voorbereiding. Het
duurde even, maar dan had je ook
wat! Dan was het Af. De oplossing kon
nog tientallen jaren mee.
In de eenentwintigste eeuw gaan de
veranderingen echter wat sneller. Die
hele mobiele telefoon met ingebouwd
ns-loket bestaat nog maar net een
paar jaar. Dat is minder jaren terug
in de tijd, dan de jaren vooruit in de
tijd tot de geplande stopcontacten er
komen. Wat zal er de komende zeven
jaar gebeuren op het gebied van
smartphone-technologie? Zou de tijd
blijven stilstaan? Zouden de fabrikanten beleefd wachten op de stopcontacten van mevrouw Mansveld?
Niemand kan met zekerheid voorspellen hoe de iPhone 11 er in 2021
uit zal zien, maar de kans is vrij groot
dat deze telefoons helemaal geen
acute stopcontactbehoefte meer
hebben. Want de technologie schrijdt
razendsnel voort. Misschien zit er in
2021 een Tesla-batterij in onze telefoon, die maar eens per maand een
minuutje opgeladen hoeft te worden?
Of misschien worden onze telefoons
dan opgeladen met behulp van micro-
zonnecellen die in onze kleding zitten
geweven? Hoe dan ook: plannen
maken voor 2021 in 2014 is zó 2007!
Maar in de Haagse politiek wordt het
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stopcontactenbesluit van Mansveld
veelal nog gezien als een voorbeeld
van politieke daadkracht.
De hamvraag is wat de ns straks in
2019 gaat doen bij het bestellen van
een nieuw treinstel, als tegen die
tijd het batterijprobleem allang is
opgelost? Cancelt men dan de overbodig geworden stopcontacten in de
bestelorder? Of worden er miljoenen
euro’s uitgegeven aan stopcontacten,
omdat dit nou eenmaal in 2014 zo
is afgesproken met de regering en
contractueel is vastgelegd?

We hopen dat de Rekenkamer dit niet
pas in 2023 gaat onderzoeken.
ps Op 28 oktober 2015 is Mansveld
afgetreden als staatssecretaris. Dit had
echter niets te maken met het stop
contact ns tweedeklas. Zij ontspoorde
op de dossiers Fyra en ProRail.
ps 2 Inmiddels verkoopt de rail
catering ‘mobiele stopcontacten’
(powerbanks).

veel vertrouwen heeft in de waardevastheid van de Turkse lira en tegen zijn
buitenlandse klanten zegt dat hij liever wil dat ze in euro’s betalen.
In Nederland hebben we airmiles! Dat is ook een soort van comple
mentaire munt, maar dan een nogal slechte. Want je kunt er zo weinig mee
doen. De taxichauffeur in Amsterdam lacht ons uit als we voorstellen om
met airmiles te betalen voor ons taxiritje. Tenzij we het geluk hebben dat
onze taxichauffeur van plan was om komend weekend met zijn kinderen
naar de Efteling te gaan. Want als betaalmiddel voor Eftelingkaartjes fun
geren die airmiles uitstekend.
Airmiles kunnen van de ene op de andere dag een breed geaccepteerd
betaalmiddel worden, zodra Albert Heijn besluit dat je je boodschappen
met airmiles kunt betalen. Want levensmiddelen heeft iedereen nodig. ‘Het
wachten is op de dag dat Albert Heijn zijn eigen betaalmiddel gaat drukken.’ Dit
is zo’n beetje de enige voorspelling in Easycratie die niet is uitgekomen.
Alhoewel...
En toen was er de bitcoin! De meest mysterieuze munteenheid in de ge

schiedenis van het geldverkeer is onbetwist de bitcoin. Een nieuwe munt
die rond 2013 aan een serieuze opmars begon, maar — naar later bleek — al
ten tijde van het verschijnen van Easycratie in het leven is geroepen door
ene Satoshi Nakamoto. Die naam klinkt Japans, maar dat zegt niets, want
er is niemand die weet wie Satoshi is. Het is een pseudoniem. Maar van
wie? Misschien van één zonderlinge Japanse puber? Misschien van een
groep Japanse studenten? Maar wie weet zijn het wel twee Amerikaans
ex-bankiers die in 2008 bij Goldman Sachs zijn ontslagen? Of misschien
zijn Aslander en Witteveen wel de personen die zich achter de nickname
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Satoshi Nakamoto verschuilen en hebben we dat al die tijd zorgvuldig ge
heimgehouden? En misschien is Satoshi Nakamoto inmiddels wel dood,
omgekomen bij een verkeersongeluk in Tokio? Hoe dan ook, de bitcoin
bestaat. Het is een virtuele peer-to-peer munt, die gebruikmaakt van open
source-software. Volgens de anonieme bedenker(s) is de bitcoin niet te
kraken en niet te manipuleren en daardoor de meest democratische munt.
Hoe de bitcoin precies in elkaar zit slaan we even over, want dat is niet
waar het hier om draait. We gaan meteen door naar de volgende stap: de
maatschappelijke impact van deze cryptocurrency. En we constateren nuch
ter dat er wereldwijd een aanzienlijke groep mensen is ontstaan die een
rotsvast vertrouwen hebben in de bitcoin. En nu weer even twee stapjes
terug naar de beginregels van de vorige paragraaf: ‘Geld is uitsluitend nog
gebaseerd op vertrouwen.’
Het gaat er dus helemaal niet om of de bitcoin een goede of veilige munt
is. Het enige wezenlijke criterium is: zijn er voldoende mensen die vertrou
wen hebben in de bitcoin?
Er zijn al heel wat pinautomaten waar je bitcoins kunt pinnen. Er zijn
webshops waar je met bitcoins kunt betalen. Er zijn wisselkoersen en je
kunt bitcoins relatief makkelijk omwisselen voor dollars of euro’s. Er heeft
zich zelfs al een Nederlandse rechtbank uitgesproken over de status van de
bitcoin. Bitcoin mag officieel geen geld genoemd worden, maar is wél een
ruilmiddel, net als goud of zilver, aldus de rechtbank. Maar dat is slechts
een onbeduidend juridisch detail dat voor de bitcoingebruiker geen enkel
verschil uitmaakt. (Voor de fijnproevers: het juridisch onderscheid speelt
slechts indien je iets in bitcoins betaalt en later wegens wanprestatie de
betaling terugeist. Indien in de tussentijd de bitcoin in waarde is gedaald,
wordt dat wisselkoersrisico niet vergoed. Maar hé, wanneer heeft u voor
het laatst iets in euro’s betaald en wegens wanprestatie uw euro’s terug
gevorderd? Geld terugvorderen wegens wanprestatie is immers geen alle
daagse bezigheid in het economisch verkeer.)
En je kon erop wachten. Sinds enige tijd is er ook een supermarkt in
Nederland waar je je dagelijkse boodschappen kunt afrekenen met bit
coins. Weliswaar heeft Albert Heijn nog geen landelijke complementaire
munt bedacht, maar bij de Spar in Arnhem (naast het station) kan het
gewoon.
En daarmee is alles gezegd wat we over de bitcoin willen melden. Nee,
we gaan niemand aanraden om al zijn spaargeld om te zetten in bitcoins.
Maar de bitcoin is wel het onweerlegbare bewijs dat in de netwerksamen
leving, met behulp van technologie, heel bijzondere dingen mogelijk zijn.
Geld drukken was ooit het privilege van staten, later werd dat privilege ge
delegeerd naar een streng gereguleerd bankensysteem. En nu kan iedereen
het. Op zijn zolderkamertje. Zelfs onder een valse naam. Dat klinkt heel
gechargeerd, maar het is veel minder gechargeerd dan het klinkt.
Het nieuw ontstane probleem is, dat als iedereen zomaar geld kan druk
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Bigger than bitcoin: blockchain!
Zolang we nog helemaal naar de Spar
in Arnhem moeten om onze dagelijkse
boodschappen met bitcoins af te rekenen, zal deze cryptocurrency weinig
impact hebben op het totale mondiale financiële systeem. Alsof iemand op
een bloedhete dag één gietertje water
in de Sahara stort. Van geheel andere
orde echter, is de databasetechnologie achter de bitcoin; de zogenaamde
blockchain. In het voorjaar van 2015
begint dat besef massaal door te
dringen tot de financiële wereld en
aanpalende sectoren. In vakbladen
en op vakcongressen van banken,
accountancy, advocatuur, fiscalisten,
notariaat, pensioenen, verzekeraars,
wordt volop gepraat over de revolutionaire blockchaintechnologie. Want
al deze beroepsgroepen ontlenen
(een deel van) hun bestaansrecht aan
intermediairstaken bij girale geldtransacties. Zij zorgen ervoor dat als
wij 500 euro overmaken naar de huurbaas, dat dat bedrag veilig aankomt.
En dat er geen enkel misverstand kan
bestaan dat door deze transactie de
ene partij 500 euro minder heeft en de
andere partij 500 euro meer. De blockchaintechnologie maakt — kort door
de bocht — al deze intermediairstaken
overbodig. Simpel samengevat: nieuw
digitaal geld bestaat niet meer enkel
uit luie getalletjes die nog ‘gecontroleerd’ moeten worden, maar is verrijkt
met ingebakken software die deze
controletaken automatisch uitvoert,
en zelfs transparant maakt.
Geldbetalingen zónder controle van
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een bank of instantie: zo bijzonder
is dat helemaal niet. We zijn niet
anders gewend. Als we een nieuwe
fiets kopen bij de rijwielhandel en
cash betalen met bankbiljetten, komt
daar ook geen enkele bank aan te
pas. De fietsenhandelaar vraagt niet
naar onze naam en er is helemaal
niemand die registreert en controleert
hoe het nu staat met de voorraad
bankbiljetten in onze portemonnee.
Met blockchaintechnologie kunnen
we in principe digitale geldtransacties regelen zonder bemoeienis van
banken. Zelfs na onze dood. In theorie
kunnen we ons eigen testament
programmeren: if my name appears
in overlijdensregister then send all
my money to Amnesty International.
Vandaar dat ook menig notaris zich
tegenwoordig verdiept in de blockchaintechnologie. Het zou zomaar
eens veel impact kunnen hebben op
het toekomstig verdienmodel van het
notariaat.
De collectieve technologienaïviteit,
die zo kenmerkend was voor het bedrijfsleven van het eind van de vorige
eeuw, is wel zo’n beetje verdwenen.
Want zelfs de meest stoffige ouderwetse notaris verstuurt heden ten
dage een aanzienlijk deel van zijn
correspondentie per e-mail en weet
derhalve uit eigen ervaring dat hij
daarmee substantiële invloed heeft
uitgeoefend op het verdienmodel van
Post NL, en dat verdienmodellen van
intermediairs dus niet per definitie
eeuwig zijn.
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ken, wie controleert dan de bediener van de geldpers? Wie kunnen we
aanspreken als hij zo onverantwoord met die geldpers omgaat dat de men
sen massaal het vertrouwen in het geld opzeggen, waardoor het geld in
één klap niets meer waard is? De bitcoin is in dat opzicht een behoorlijk
vage munt. We weten niet eens wie achter de bitcoin zit. Maar hoe zit dat
eigenlijk met de euro? Is die niet ook heel vaag?
Chef Geldkraan. Wie is de Mol? Bij de invoering van de euro als munteen

heid in 2002, is een fundamentele weeffout gemaakt. Dat is niet geklets
achteraf, dat was al vooraf bekend, het stond namelijk gewoon in ieder
economieboek, in het hoofdstukje over monetaire politiek. Wie de baas is
van het geld in het land, heeft veel politieke macht over dat land. De Chef
Geldkraan kan de economie in het land aansturen, gewenst economisch
gedrag aanmoedigen en ongewenst economisch gedrag afremmen. Maar
wat nou als de Chef Geldkraan niet uit het eigen land komt, maar uit een
heel ander land? Dan heeft het eigen land zijn politieke macht ingeleverd.
En tegelijkertijd heeft dat andere land politieke macht gekregen over het
land dat die macht uit handen gaf.
Voor de lezer die nu dreigt af te haken omdat het allemaal veel te
abstract klinkt, met een gefingeerde sprookjesfiguur als Chef Geldkraan:
blijf nog even drie zinnen hangen, want dan wordt duidelijk dat gefingeer
de sprookjesfiguren keiharde werkelijkheid zijn geworden. De eerste tien
jaar van de euro was het verschil tussen een monetaire en een politieke
unie vooral een theoretische discussie. Maar begin 2015 wordt deze dis
cussie opeens super actueel. De president van de Europese Centrale Bank,
de Italiaan Mario Draghi, besluit dan om de geldkraan heel wijd open te
zetten. Hij besluit om 1140 miljard euro in de economie te pompen, in de
hoop daarmee de economie te stimuleren. Was dat een wijs of een dom
besluit? Daar valt over te twisten. Maar feit is dat de president van De
Nederlandsche Bank, Klaas Knot, het besluit van Draghi zeer onverstandig
vond. Een veel te drastische maatregel, die weliswaar goed zou kunnen uit
pakken, maar ook wel eens totaal verkeerd. Als we de gulden nog hadden
gehad, zou Klaas Knot de nationale Chef Geldkraan zijn geweest. In nauw
overleg met de Nederlandse regering zou hij aan de kraan draaien. In de
actuele werkelijkheid heeft Knot niets meer te zeggen. Draghi is de Chef
Geldkraan geworden. Draghi is een stukje baas van Nederland geworden.
Zijn beslissingen hebben grote invloed op zowel de Nederlandse staats
kas als op de individuele spaarpotten van de Nederlandse burgers. In de
maanden nadat Draghi de geldkraan wagenwijd openzette, is de koers van
de euro ten opzichte van andere munten met tientallen procenten gedaald.
Alle euro’s in Nederlandse spaarpotten en pensioenpotten zijn in no-time
aanzienlijk minder waard geworden. Dat wil overigens niet per se zeggen
dat de beslissing van Draghi een domme beslissing was. Dat koersverlies
was natuurlijk ingecalculeerd. Er zit heus wel een idee achter. Als de euro
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minder waard wordt, dus goedkoper, dan worden Europese producten
goedkoper. Dat is gunstig voor de export. En dan zou het zomaar kun
nen dat op termijn de inhoud van de Nederlandse spaarpotten juist méér
waard wordt.
Maar nu een andere vraag. Hoe zit het precies met het democratisch
stemrecht om als burger een klein beetje mee te kunnen beslissen? Stel, we
zijn een groot fan van Draghi en willen heel graag dat hij Chef Geldkraan
blijft. Hoe kunnen we die wens dan tot uiting brengen in ons stemgedrag?
In welk stemhokje moeten we daarvoor zijn, en welk rondje moeten we
dan inkleuren? Of andersom. Stel, we willen dat Klaas Knot onze Chef Geld
kraan wordt? Hoe moeten we dan stemmen? We hebben dat aan tientallen
hooggeleerde mensen gevraagd. En niemand die het ons kon uitleggen. Dus
misschien veranderen we nog van mening, maar voorlopig zijn we geneigd
om te denken dat die euro welbeschouwd nauwelijks minder vaag is dan de
bitcoin. Beide draaien om vertrouwen. Maar vertrouwen in wie?
Waar blijft de reservegulden? Zeiden we dat de invoering van de euro een

‘fundamentele weeffout’ was? Ho, stop. Excuses! Dat is framing. Framing
is het gebruikmaken van een manipulatieve woordkeuze om zaken in een
bepaald daglicht te stellen. (Zie hoofdstuk 6.)
Laten we de dingen liever gewoon waardevrij benoemen zoals ze zijn.
Dan was de invoering van de euro geen fundamentele weeffout, maar een
politieke strategische keuze. De Europese landen die gezamenlijk beslo
ten om een Europese munt in te voeren, creëerden met die beslissing een
monetaire unie. Zij deden dit in de wetenschap dat zo’n monetaire unie
op den duur alleen maar kan blijven bestaan als er óók een politieke unie
komt. Immers, met de overdracht van de zeggenschap over de nationale
geldkraan, is er reeds politieke zeggenschap overgedragen. De keuze om
een gezamenlijk munt in te voeren, wás al een keuze voor politieke Eu
ropese eenwording. De invoering van de Europese munt was in feite een
voorschot op een Europese politieke unie.
Wie stenen stapelt om een huis te bouwen, weet dat die stenen een
draagvlak nodig hebben, en legt daarom eerst een gezonde fundering. Naar
analogie van deze eeuwenoude bouwvakkerswijsheid, zou je kunnen zeg
gen: wie Europese munten stapelt om een Europese economie te bouwen,
zorgt eerst voor een gezonde fundering van Europees draagvlak. De logi
sche volgorde lijkt om eerst een politieke unie te formeren en dan pas de
monetaire unie.
De politieke strategische beslissing om deze logische volgorde om te
draaien is waarschijnlijk voortgekomen uit het besef dat er in 2002 hele
maal geen politiek draagvlak was voor een politiek verenigd Europa. Men
is gewoon begonnen met het bouwen van een kaartenhuis, met de onder
liggende gedachte dat wanneer instortingsgevaar dreigt, er alsnog wel po
litiek draagvlak zal ontstaan om de fundering eronder te schuiven.
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En daarom zijn er van ver voor de invoering van de euro altijd al euro
sceptici geweest.
Zeiden we eurosceptici? Ho, stop. Excuses! Dat is framing. Framing is
het gebruikmaken van een manipulatieve woordkeuze om zaken in een
bepaald daglicht te stellen.
Laten we de dingen liever gewoon waardevrij benoemen zoals ze zijn.
Dan zijn de mensen die serieuze beargumenteerde kanttekeningen plaat
sen bij de fundering van de euro geen eurosceptici, maar euro-denkers, of
euro-filosofen. (En daarmee bedoelen we niet die burgers die roepen dat
vroeger alles beter was, omdat toen de conducteur nog een kniptang had
en dat een pilsje van € 2,50 eigenlijk 6 gulden kost.)
Framing is niet alleen maar een oneerlijke argumentatietechniek. Het
grootste nadeel van framing is misschien nog wel dat het tot onnodige,
niet-constructieve polarisatie leidt. Wie niet voor is, is automatisch tegen;
zo gaat dat al snel bij polarisatie. Er is een groep overtuigde euro-fans. En
er is ook een groep mensen die het liefst morgen de euro zou afschaffen en
terugkeren naar de gulden. De grootste groep Nederlanders echter, maakt
zich in meer of mindere mate zorgen om de politieke complicaties van de
euro, maar ziet het afschaffen van de euro als een nóg groter kwaad. Als
er morgen in Nederland een referendum zou komen, euro of gulden, dan
twijfelen we er niet aan dat een ruime meerderheid voor de euro zal stem
men. En beide partijen denken dat de andere partij gek is. Maar waarom
eigenlijk? Hebben beide munten dan niet evidente voordelen en nadelen?
Zodra de polarisatie stopt, komt een geheel nieuwe mogelijkheid in het vi
zier. Want waarom zou je moeten kiezen? Waarom niet gewoon én-én? Als
een economie gebaat is bij een complementaire munt, als buffer in moei
lijke tijden, dan zou toch ook de gulden die rol kunnen spelen? De gulden
als reservemunt náást de euro! Als een vage ‘Japanner’ het voor elkaar kan
krijgen dat we in een Nederlandse supermarkt met bitcoins aardappelen
en groente kunnen kopen, dan moet Klaas Knot dit toch ook voor elkaar
kunnen krijgen met guldens? En als Knot dat van de Europese regelgeving
niet mag, dan verzint hij desnoods maar een Japanse nickname om het
toch te doen. Het mooiste zou zijn als de Nederlandse staat een comple
mentaire munt invoert. Maar als Klaas het niet doet, dan kan ieder ander
het doen. Wij zijn allemaal Satoshi Nakamoto.
De staat is gegijzeld Wie de interviews leest van Joris Luyendijk met insiders

uit de bancaire wereld (zie hoofdstuk 2: de Easycratische Bibliotheek —
Bankingblog), maakt kennis met een wereld waarin nationale overheden
zijn gegijzeld door een ongrijpbaar mondiaal geldsysteem. Wie vervolgens
luistert naar wat de staatshoofden van de westerse wereld over de finan
ciële crisis hebben te zeggen, ziet dat beeld niet alleen bevestigd in de pa
niek in hun ogen en in hun stem, maar ook letterlijk in hun woorden. Een
bank dreigt om te vallen, en als dat ook daadwerkelijk gebeurt, dan breekt
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de pleuris uit en zal het land vergaan, aldus een modale minister van Fi
nanciën in een van de Europese lidstaten, anno 2008. Dus dat moet coûte
que coûte voorkomen worden. En hup, daar werd weer voor tientallen mil
jarden euro’s een omvallende bank gekocht door een minister. Met belas
tinggeld. Het merkwaardige was dat dat belastinggeld helemaal niet in de
kas zat. Dat moest eerst geleend worden. Van diezelfde bank. Eh, wat? Ja,
dat.
Al eeuwenlang hebben nationale overheden stelselmatig de gewoonte
om meer geld uit te geven dan er ontvangen wordt. De tekorten werden sim
pelweg bijgedrukt op de geldpers. Van de wereldberoemde econoom Key
nes leerden zij dat dat helemaal niet erg is. Want als je extra geld bijdrukt
en daar een brug van laat bouwen, dan verdient de aannemer meer geld
om taartjes te kopen, en dan verdient de banketbakker zo veel geld dat hij
een rondje geeft in de kroeg. Waarna de kroegbaas et cetera, et cetera. Het
enige nadeel van het bijdrukken van extra geld is dat het tot inflatie leidt.
Maar zelfs dat nadeel heeft een voordeel. Want als de taartjes door inflatie
morgen duurder worden, is dat reden te meer om al vandaag een taartje te
kopen. En dat komt de bedrijvigheid weer ten goede. Achteraf zou je kun
nen stellen dat de gijzeling is begonnen toen de overheden hun privilege om
geld te scheppen gingen outsourcen naar banken. De nationale overheden
die nu (nog steeds) meer geld uitgeven dan ze ontvangen, kunnen dat te
kort niet meer zelf bijdrukken, maar moeten het lenen. Tegen rente. En de
ongrijpbare financiële markten bepalen hoe hoog het rentepercentage is. De
macht is gekanteld. Wat niet alleen maar gevolgen heeft voor het huishoud
boekje van de staat, maar zelfs voor de democratische uitgangsprincipes
van de moderne westerse staatsinrichting. De staat, dat zijn we met zijn
allen. Maar de bank, dat zijn we niet met zijn allen. ‘Democratie lijkt steeds
meer op een systeem waarin kiezers bepalen welke politicus gaat uitvoeren wat de
financiële sector dicteert,’ zegt Joris Luyendijk over de ingewikkelde materie
van de gegijzelde staten in zijn boek Dit kan niet waar zijn.
Gijzeling en losgeld Een paar jaar na de eerste omvallende banken, bleek dat

het allemaal nog veel erger kon. Niet alleen banken konden omvallen, nee
zelfs complete landen. Zoals bijvoorbeeld Griekenland. De Griekse over
heid had al zo veel geld geleend, dat de Griekse staatsschuld tot onaan
vaardbare hoogtes was aangegroeid. Waarna de banken tegen Griekenland
zeiden: als we nu nóg meer geld aan jullie gaan uitlenen, dan wordt het
risico voor ons hoger. Dus het mág wel, maar dan moeten jullie een extra
hoge rente betalen. Een volstrekt logische redenering in het bankbedrijf:
hoe hoger het risico, des te hoger het geëiste rendement. Logisch, want
de extra rentevergoeding kan dan in een risicopotje gestopt worden om
de schade te vergoeden als de lening later niet terugbetaald kan worden.
Zo doen banken dat ook bij het verstrekken van bedrijfskredieten. Er gaat
wel eens een bedrijf failliet, maar die schade is dan in feite al vooraf ver
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goed. Het geld zit in de risicopotjes, die gevuld zijn met de extra-hoge-ren
tes-wegens-risico. Business as usual.
Terwijl de Nederlandse en de Duitse staat in 2012 geld konden lenen
voor om en nabij de 2 procent rente, moest de Griekse staat ruim 12 pro
cent rente betalen. De Griekse staat accepteerde de extra hoge rentes, bleef
geld lenen, waarna de staatsschuld nóg hoger opliep. En in verhoogd tem
po. Zodat het risico nóg groter werd en de rente nóg veel verder opliep.
Een kind kan voorspellen hoe dat afloopt. En zo geschiedde. Het moment
kwam al snel dat geen bank nog geld wilde uitlenen aan Griekenland, want
Griekenland was technisch failliet. Maar toen gebeurde er iets heel merk
waardigs. De banken belden de staatshoofden in hun eigen land op en er
ontspon zich naar verwachting ongeveer de volgende dialoog:
‘Hé excellentie, weet u al dat Griekenland failliet is?’
‘Ja, dat is treurig voor die Grieken, hè?’
‘Nee, het is vooral treurig voor ons.’
‘Hoezo?’
‘We krijgen ons uitgeleende geld niet terug, laat staan de rente.’
‘O, dat is heel treurig voor jullie.’
‘Nee, dat is vooral treurig voor u, excellentie!’
‘Hoezo?’
‘Nou, dat betekent dat wij straks weer omvallen. En dan moet u ons redden,
weet u nog?’
‘O ja, want anders breekt de pleuris uit.’
‘Dus u moet nu iets doen!’
‘Misschien is het goedkoper voor ons als we Griekenland redden dan wanneer
we omvallende banken moeten redden?’
‘Dat zou ik maar doen, excellentie.’
… Waarna de staatshoofden van de Europese lidstaten in spoedberaad
bijeenkwamen om gezamenlijk honderden miljarden euro’s belastinggeld
bijeen te sprokkelen om Griekenland met Europese noodfondsen te red
den. De Europese belastingbetaler wist niet beter dan dat dat noodfonds
was bestemd voor die arme Griekse visser, zodat die brood kon kopen. In
werkelijkheid kwam dat noodgeld slechts op papier aan in Athene en werd
het van daaruit onmiddellijk weer teruggesluisd naar Europese banken als
achterstallige aflossingen en rentebetalingen. Dat die Europese banken nu
twee keer cashten, omdat ze al dik hadden verdiend aan die potjes ex
tra-hoge-rente-wegens-risico, werd even over het hoofd gezien. Die risi
copotjes waren kennelijk al gebruikt om bankiersbonussen uit te betalen?
En dat die Europese staatshoofden helemaal geen geld hadden voor zo’n
noodfonds, maar dat geld moesten lenen bij dezelfde banken die ze met
dat noodfonds wilden redden, werd gemakshalve maar vergeten. Anders
zou het verhaal echt te ingewikkeld worden.
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We kunnen ons heel goed voorstellen dat menigeen de bovenstaande ali
nea’s met zeer kromme tenen zal lezen. In werkelijkheid is het natuurlijk
veel gecompliceerder en liggen de zaken wat genuanceerder. Zo was er ook
nog een grote Amerikaanse zakenbank die de Griekse regering jarenlang
adviseerde om hun tekorten boekhoudkundig te maskeren. En uiteraard
mogen er geen bonussen worden betaald uit stroppenpotjes. Maar mis
schien waren die stroppenpotjes te klein? Feit is dat er in de eu tijdens de
crisisjaren 2007-2014 door banken in totaal 100 miljard euro aan bonussen
is uitbetaald aan bankiers.
De gefingeerde dialoog en de duiding van het noodfonds is gechargeerd.
De gechargeerde uitleg is een stijlmiddel om iets helder te maken. Een
schrijver mag dat. Dus we begrijpen de kromme tenen wel. Maar zeg nou
zelf, zo erg gechargeerd is het toch ook weer niet? In ieder geval ligt dit
aanzienlijk dichter bij de gecompliceerde werkelijkheid dan de pr-praatjes
die de naïeve belastingbetaler enige jaren geleden op het journaal mocht
aanhoren. Over noodleningen aan Griekenland die allemaal snel en net
jes terugbetaald zouden worden. Met vorstelijke rente nog wel! Het werd
destijds geslikt als zoete koek, door de copy-paste-journalistiek van de
mainstream media. Maar een paar jaar later begint zich een nieuwe maat
schappelijke consensus af te tekenen: de nationale staten zijn gegijzeld
door een complex financieel systeem. En de belastingbetaler betaalt het
losgeld.
Hoe erg is dat, als de pleuris uitbreekt? Het ultieme nachtmerriescenario

van de eenentwintigste-eeuwse bewindsman is dat het geldsysteem be
zwijkt. Als banken omvallen, als landen failliet gaan en de ambtenarensa
larissen niet meer uitbetaald kunnen worden. Dat is de hel. Maar als dat
je ultieme nachtmerrie is, dan ben je dus zo’n beetje per definitie gegijzeld
door dat geldsysteem. Want de ergste nachtmerrie, die wil ieder mens ver
mijden. Ongeacht de prijs. Maar hoe erg is die ‘hel’? Stel dat morgen het
geld niet meer bestaat, houdt de wereld dan op te bestaan? Gaan we dan
allemaal dood van de honger? Ontstaat er oorlog? Wij wagen dat te be
twijfelen. Zonder geld, vist de visser nog steeds zijn vis. En bakt de bakker
zijn brood. En zullen zij vis tegen brood gaan ruilen. En omdat ruilen zo
inefficiënt is, zullen de mensen in het land onmiddellijk op zoek gaan naar
een alternatief ruilmiddel. Bijvoorbeeld de dollar, of een munt uit een an
der land. Of klompjes goud, of sieraden, of fietsen, of baaltjes rijst. Leuk
zal het niet zijn. Het politiek klimaat zal waarschijnlijk heel instabiel zijn.
De veiligheid zal afnemen. En de politici onder wier verantwoordelijkheid
het geldsysteem is gekapseisd, kunnen naar verwachting voor eeuwig een
streep onder hun politieke loopbaan zetten. Maar de hel?
Dit scenario heeft de afgelopen honderd jaar al talloze malen plaats
gevonden, in vele landen. En niet alleen in exotische uithoeken van de
wereld, ook in Nederland. Precies zeventig jaar geleden nog. Van de ene op
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de andere dag was de oude munt niets meer waard en was het Tientje van
Lieftinck de nieuwe munt. Bij die invoering zijn geen dodelijke slachtoffers
gevallen. De enigen die baalden, waren de mensen die in de voorafgaande
jaren op oneerlijke wijze heel rijk waren geworden met de oude munt.
Een complementaire munt, die al als reservemunt in omloop is náást de
euro, kan juist helpen om paniek te voorkomen als de hoofdmunt onver
hoopt bezwijkt. De bakker kan dan gewoon doorgaan met het verkopen
van zijn brood. Op dezelfde manier zoals de bakkerswinkel nu blijft func
tioneren bij een hardnekkige pinstoring. Het geeft wel wat ongemak, maar
er is geen sprake van paniek.
Griekenland is maar een klein landje binnen de eu. Als Griekenland zijn
staatsleningen niet kan terugbetalen, valt dat nog wel op te lossen zonder
dat er West-Europese banken omvallen. Maar als grotere Europese landen,
zoals Spanje of Italië, in serieuze betalingsproblemen komen, wordt dat
een heel ander verhaal. Temeer daar de kosten van de noodfondsen vele
malen groter zijn dan het bedrag van het noodfonds zelf. Want nadat zo’n
noodfonds uitkeert, ontstaan er nog vervolgkosten in de vorm van ren
testijgingen. Financieel gezonde eu-landen betalen nu nog zeer lage ren
tepercentages over hun staatsschuld. Als Nederland en Duitsland tegen
2 procent rente geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt, maar Griekenland
moet 12 procent rente betalen wegens het hoge risico, wat gebeurt er dan
als Nederland en Duitsland garant staan voor de Griekse staatsschuld?
Dan zegt de kapitaalmarkt op den duur: landen die garant staan voor een
riskante schuld, worden zelf nét zo riskant. En gaan dan ook een (veel)
hoger rentepercentage betalen.
Onderlinge solidariteit tussen eu-landen is rekbaar, maar rekbaarheid is
nooit oneindig. Het is een realistisch toekomstscenario dat de eu-lidstaten
over enige tijd tot de conclusie komen dat de euro uitsluitend nog valt te
handhaven als er een politieke unie komt. Wanneer zo’n politieke unie dan
geen enkel draagvlak blijkt te hebben, zullen de landen geen keuze heb
ben en noodgedwongen weer een eigen nationale munt moeten invoeren.
Zo’n overgang zal naar verwachting aanzienlijk soepeler verlopen wanneer
die landen hun nationale munt al vooraf in omloop hebben als comple
mentaire munt. En wellicht is er tegen die tijd dan ook wel een slimmerik
die bedenkt dat de euro best kan blijven bestaan, maar dan in een andere
rol: als grensoverschrijdend ruilmiddel waarmee in alle landen betaald kan
worden. Waarbij dus de nationale munten elk een variabele wisselkoers
ten opzichte van die euro hebben. Want dáárin is die euro wel reuze han
dig gebleken: wie door Europa reist, heeft niet meer elke paar honderd
kilometer een portemonnee met andere muntjes en biljetten nodig. Dat is
een feest voor de toerist, en een nog groter feest voor bedrijven die over de
grens zakendoen. Dat een euro ook zijn nut kan bewijzen, met behoud van
een nationale munt, dat weten de Engelsen al ruim dertien jaar. Ze hebben
nooit meegedaan met de euro, maar als ze het Kanaal oversteken hoeven
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ze maar één keer hun nationale munt tegen de op dat moment geldende
koers om te ruilen voor euro’s en kunnen dan in heel Europa shoppen.
Handig!
De banken zijn Nooit Af In een wereld die Af is, zijn geld en banken en staten

typisch onaantastbare instituten, waarvan de vanzelfsprekendheid zelden
serieus ter discussie wordt gesteld. Waarbij de realiteit domweg wordt
genegeerd, want in de loop der decennia zijn landsgrenzen voortdurend
veranderd, zijn banken failliet gegaan of verkocht, zijn nieuwe munten ge
komen en oude munten verdwenen. In een wereld die Nooit Af is, waarin
het tempo van veranderingen omhoogschiet, zullen ook de typisch onaan
tastbare instituten steeds sneller veranderen. En in ieder geval vaker ter
discussie worden gesteld. Het imago van de financiële wereld in de ogen
van de gemiddelde burger, is in enkele jaren tijd flink veranderd. Toen in
2009 de dsb Bank failliet ging, heerste nog de publieke opinie dat die bank
een oplichter was — met zijn woekerpolissen — en dat boontje om zijn
loontje was gekomen. De andere banken waren tenminste wél keurig nette
bedrijven. Met de Rabobank voorop. Dat was de netste bank van allemaal.
Een ethische bank, aldus Jan Doorsnee, een jaar of vijf geleden. Dat al
die andere banken dezelfde woekerpolissen hadden verkocht als dsb, en
soms nog ergere, was wel bekend, maar weigerde men te geloven. Een paar
jaar later viel ook het braafste jongetje van de klas — de Rabobank — door
de mand, met het Libor-schandaal. De bank manipuleerde de Libor-rente,
die als grondslag diende voor het rentepercentage in hypotheekcontrac
ten. Door de Libor-rente illegaal kunstmatig omhoog te schroeven, ving
de Rabo meer rente-inkomsten. De Rabo werd hierop betrapt en beboet
met 774 miljoen euro, zo lazen wij in de krant, maar er stond niet bij waar
dat bedrag naartoe ging. Vreemd genoeg werd dit geld niet automatisch
teruggestort op de rekeningen van de hypotheekklanten van de Rabo, die
jarenlang te veel rente hadden betaald.
Kenmerkend voor het klimaat van algemene goedgelovigheid is de ver
klaring die de mondiale financiële wereld gaf voor het uitbreken van de kre
dietcrisis. Dat kwam allemaal door de rommelhypotheken, de ‘subprimes’,
zo vertelde de bankenlobby aan de financiële pers. Veel Amerikaanse hui
zen hadden een te hoge hypotheek. Door werkloosheid leverden veel hui
zeneigenaren hun huissleutel in bij de bank. En de banken zaten met een
grote strop, omdat de huizen veel minder waard bleken dan op papier. Het
werd massaal voor zoete koek geslikt. Als tegenhanger van die zoete koek
presenteren wij de achterkant van een sigarendoos. (Zie kader.)
Broodje aap: de reality check Wie wil weten hoe het nou precies zat, met

het broodje-aapgehalte van die rommelhypotheken, moet maar eens een
paar uurtjes googelen op ‘Collateralized Debt Obligation’. Maar pas op,
het is zeer ingewikkelde materie. Zelfs meerdere ceo’s van grote banken
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De achterkant van de sigarendoos
Nadat we het subprime-excuus
hadden gehoord, krabbelden we snel
uit de losse pols wat getalletjes op de
achterkant van de spreekwoordelijke
sigarendoos.
▶▶ Er zijn tweehonderdvijftig miljoen
Amerikanen.
▶▶ Die hebben honderd miljoen
huizen
▶▶ Waarvan veertig miljoen met een
hypotheek.
▶▶ Eén procent kan zijn hypotheek
niet betalen, wat leidt tot executieverkoop.
▶▶ Eén procent van veertig miljoen,
dat zijn vierhonderdduizend gezinnen die op straat staan.
▶▶ Hun huizen kosten gemiddeld een
ton.
▶▶ Maar dat is geen ton strop voor de
bank, want het huis brengt toch
nog wat op, op de veiling.
▶▶ Zeg 70 000 dollar per huis. Dat is
een verliespost van 30 000 dollar.
▶▶ Wat is dan de totale strop geweest?
▶▶ Vierhonderdduizend wanbetalers ×
30 000 dollar.
▶▶ Dat is precies 12 miljard dollar.
Een enorme strop. Logisch dat die
banken in de problemen komen en
gered moeten worden door de regering. Maar wacht eens even. Obama
steunde de Amerikaanse banken met
1500 miljard dollar!
Stel je eens voor: je laat een mooie
vaas vallen, je bent heel verdrietig
want die vaas kostte 12 euro, en dan
komt er een aardige meneer langs en
die geeft je 1500 euro. Om de schade
op te lossen!

Nattevingerwerk
Die getalletjes zijn ruwe schattingen.
Compleet nattevingerwerk. Dus
die twaalf miljard is een uitkomst
gebaseerd op ruwe schattingen. Die
schattingen kunnen er dus vreselijk
naast zitten. Misschien was het aantal
wanbetalers wel twee keer zo groot?
Dan is de strop dus 24 miljard dollar.
En misschien was de schade per huis
geen 30 000, maar 60 000 dollar?
Dan verdubbelt de strop nogmaals.
Dan wordt het 48 miljard. Maar het
gat tussen die 48 miljard en die 1500
miljard is gewoon véél te groot om
geloofwaardig te kunnen zijn. Het
spindoctorsverhaal van de rommelhypotheken is wat ons betreft gewoon
een broodje-aapverhaal, net als het
verhaal van de millenniumbug. Er zit
natuurlijk wel een kern van waarheid
in, er was beslist een probleem met
hypotheekleningen die niet afgelost
konden worden, maar dan moeten we
eerder denken aan de druppel die de
emmer deed overlopen.
Nog los daarvan: het hele businessmodel van de banken is toch gebaseerd op risico? Dat legitimeert nou
juist die rentevergoeding! We moeten
zoveel hypotheekrente betalen omdat
de bank het risico loopt dat we niet
kunnen terugbetalen. De schadepost
van de wanbetalers wordt gecompenseerd door de klanten die wél braaf
hun rente ophoesten. Deze kant van
het verhaal hebben we compleet
gemist in de financiële pers die de
hypothekencrisis uitlegde.
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Even terug naar de achterkant van de
sigarendoos. Veertig miljoen hypotheken à 100 000 dollar, gokten wij met
de natte vinger? Dat is 4000 miljard!
Bij een hypotheekrente van 5 procent
per jaar is dat 200 miljard per jaar
aan rente-inkomsten. Dat moet toch

ruim genoeg zijn om die schadepost
van 12 miljard van de wanbetalers te
bekostigen?
Later bij de uitleg van de eurocrisis
zien we ditzelfde hiaat in de redenering.

begrijpen hun financiële producten niet precies, zo hebben ze zelf toege
geven. Kort samengevat komt het allemaal hierop neer: de reële econo
mische schade (waardedaling Amerikaanse huizen) was écht, maar door
hefboomwerking van derivaten (kunstmatige financiële producten) werd
die schade vermenigvuldigd en ontstond een irreële (?) economische scha
de die een factor tien tot honderd keer zo groot kan zijn. Geheel in lijn met
twee zinnen die we al in Easycratie schreven: ‘We leven in een wereldwijd
casino waarin dagelijks 3000 miljard dollar van eigenaar wisselt. Slechts
2 procent daarvan betreft betaling voor goederen en diensten, de overige
98 procent is speculatie.’ En die zinnen hadden we dan nog geleend van
Bernard Lietaer, die ze al in 1999 noteerde in Future of Money.
Maar als de totale schade van de kredietcrisis voor 2 procent door hui
zen komt en voor 98 procent door hefbomen, zijn dan de huizen de schul
dige of zijn de hefbomen de schuldige?
Dat is de financiële wereld in een notendop: er is een gigantische dis
crepantie tussen economische boekwaarde en ‘speculatiewaarde’, zoals we
ook dagelijks op de effectenbeurzen kunnen waarnemen. Bedrijven met
bijna lege kassen, die nog nauwelijks omzet maken, kunnen op de beurs al
vele miljarden waard zijn omdat aan het eind van de hefboom speculanten
gokken op toekomstige winsten. Of een bedrijf dat op een dinsdagochtend
om elf uur vol trots bekendmaakt een nieuwe order van 10 miljoen euro
in de wacht te hebben gesleept. En nog geen uur later is dat bedrijf op de
beurs opeens honderden miljoenen meer waard geworden. De speculant
met de meeste mazzel, ergens aan de andere kant van de wereld, heeft bin
nen een uur met een aandelentransactie 100 miljoen euro winst gemaakt,
terwijl die hele order het bedrijf in kwestie maximaal 10 miljoen euro om
zet gaat opleveren. De directie en de medewerkers van het bedrijf, en ook
hun klanten, halen hun schouders op. Het is wel vreemd, maar zolang het
goed gaat op die beurzen, hebben zij er geen last van. Zij gaan gewoon
lekker werken. Goederen en diensten produceren.

292

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 293

Nieuw: De Nou-én?-crisis De discrepantie tussen de ‘administratieve waar

de’ van goederen en de ‘speculatieve waarde’ is zo alledaags dat niemand
er nog wakker van ligt. Het is een ver-van-mijn-bedshow, voor gewone
stervelingen. De gewone economie draait wel door, with or without them.
Als bijvoorbeeld de ene speculant een miljoen euro verdient met een trans
actie in aandelen Heineken, ten koste van een andere speculant die een
miljoen euro verliest, hoeven wij er geen biertje minder om te drinken.
Sterker nog: we hebben er niet eens weet van.
Een compleet nieuw verschijnsel echter is dat er nu ook een toene
mende discrepantie aan het ontstaan is tussen ‘administratieve waarde’
en ‘reële gebruikswaarde’. De waarde van goederen en diensten die een
boekhouder in euro’s noteert, gaat steeds vaker afwijken van de geperci
pieerde gebruikswaarde in de reële mensenwereld. Of in andere woorden:
het verschil tussen de waarde uitgedrukt in euro’s en de waarde uitgedrukt
in mogelijkheden/toegang, wordt steeds groter.
Deze toenemende discrepantie is begonnen met de komst van de net
werk- en informatiesamenleving, is ook een volstrekt logisch gevolg daar
van, maar is nog nauwelijks iemand opgevallen. In The Age of Access gaan
steeds meer mensen denken in toegang en mogelijkheden, in plaats van
in geld. Overheden en grote bedrijven denken echter nog grotendeels in
geld, en dit geldt zeker voor de getallen die zij produceren: de prijskaartjes,
de bedrijfsresultaten, de begrotingen, de budgetten. Die getallen komen
steeds verder af te staan van wat steeds meer mensen ervaren. De kloof
tussen overheid en veel burgers en de kloof tussen bedrijven en veel con
sumenten, vinden hier misschien wel hun belangrijkste oorzaak. Bedrijven
en overheden roepen hard: ‘Help, het is crisis!’ Een deel van de bevolking
zet dan zijn verdrietigste gezicht op. Maar een ander deel van de bevolking
(lees: dát deel dat de nieuwe mogelijkheden van de netwerk- en informa
tiesamenleving aan het ontdekken is) zegt: ‘Wiens crisis? Je bedoelt een
crisis in de euro-getallen in jullie spreadsheets! Ik heb daar geen last van.
Wat kan mij het nou schelen dat de postzegel weer 10 procent duurder is
geworden? Ik verstuur al mijn post gratis online.’
En zo ontstond een nieuwe crisis, die we bij deze de Nou-én?-crisis
dopen.
De Nou-én?-crisis is het gevolg van een economie die fundamenteel aan
het veranderen is.
Economie gaat over goederen en diensten. Die goederen waren per de
finitie schaars. Economie is de wetenschap die schaarste bestudeert, aldus
de definitie. Alle economische modellen en begrippen zijn gebaseerd op
het paradigma van schaarste. Maar een flink deel van de economie speelt
zich inmiddels al niet meer af in schaarste, maar in overvloed. Digitale
goederen en diensten kunnen zonder noemenswaardige kosten eindeloos
gereproduceerd worden. Een ander deel van de economie is nu de eerste
stapjes aan het zetten van schaarste naar overvloed. Overal waar schaarste
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verandert in overvloed, kloppen de oude economische modellen en be
grippen niet meer. Ze moeten opnieuw worden uitgevonden. Dat geldt ook
voor twee van de belangrijkste pijlers van ons economisch denken: inflatie
en economische groei. Beide zijn gebaseerd op het paradigma van schaar
ste. En kloppen dus niet meer.
Inflatie is een hoax! ‘Alles wordt steeds maar duurder.’ Tientallen jaren is het

gezegd. Op den duur ga je erin geloven.
Inflatie is zó verweven met ons dagelijks leven. Jarenlang hadden we
jaarlijkse prijsstijgingen in januari. Ook de lonen gingen dan omhoog. We
kennen zelfs het begrip automatische prijscompensatie. Inflatie is zó zicht
baar, dat het erg moeilijk was om te geloven dat inflatie een hoax was. Tot
dat in begin 2015 bekend wordt gemaakt dat de inflatie naar nul procent
is gedaald.
Maar dat is nog slechts het officiële getal! De realistische inflatie is al
ver onder nul. En niet pas sinds kort, maar al vele jaren. Het officiële infla
tiecijfer is een idee-fixe, de uitkomst van een oud abstract rekenmodel dat
allang niet meer met de werkelijkheid overeenkomt.
Het officiële inflatiecijfer is niets anders dan de optelsom van een vast
boodschappenmandje. In een wereld die Af was, hadden de meeste men
sen een vast boodschappenmandje, dus toen was het officiële inflatiecijfer
een redelijke benadering van de werkelijkheid. In een wereld die Nooit Af
is, met razendsnelle veranderingen, veranderen mensen voortdurend de
inhoud van hun mandje. Het officiële inflatiecijfer loopt voortdurend ach
ter de feiten aan. In gesimplificeerde vorm: als het inflatiecijfer 3 procent
aangeeft, betekent dat dat de postzegels 3 procent duurder zijn geworden,
terwijl de consument al was overgestapt op e-mail.
De gehaktballeninflatie© Een van de grappigste vormen van inflatie is de

gehaktballeninflatie©. De prijs van gehakt in de supermarkt bedraagt 5
euro per kilo. Een jaar later komen de ambtenaren die het officiële infla
tiecijfer berekenen terug in de supermarkt en ze noteren dat de prijs is
gestegen naar € 5,15 per kilo. Dat is een prijstoename van exact 3 procent
en een week later meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de in
flatie 3 procent is. Dat is de boekhouderswerkelijkheid. Nu de economi
sche werkelijkheid: de innovatieve supermarktondernemer verkocht zijn
gehakt allang niet meer per kilo, maar per verpakking. Op de voorverpakte
schaal zit een felrode sticker met een ronde prijs: 2 euro. Een jaar later
kost die voorverpakte schaal nog steeds 2 euro, alleen zit er nu 3 procent
minder gehakt in. Geen consument die het merkt. Volgens het cbs is onze
koopkracht met 3 procent gedaald. Maar in de alledaagse werkelijkheid
van de modale consument is de gehaktbal bij het avondeten ietsepietsie
kleiner geworden. Niet zijn koopkracht is gedaald, maar zijn caloriekracht.
Een meer serieuze vorm van inflatie is de topografische-navelstaarde
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rij-inflatie. Het centrum van de macht in Nederland ligt van oudsher in
Den Haag, Amsterdam en Hilversum. Vanuit die steden is het nog wel een
eindje rijden naar de grens. Dus als in Den Haag wordt besloten dat de btw
omhoog moet van 19 procent naar 21 procent, wordt er gemakshalve aan
voorbijgegaan dat miljoenen Nederlanders dichter bij Duitsland of Bel
gië wonen dan bij Den Haag. Het cbs constateert vervolgens dat door de
btw-verhoging de prijzen in Nederland met 2 procent zijn gestegen. Maar
de bewoners van de grensgebieden gaan massaal naar het buitenland om
daar hun inkopen te doen. Het is niet toevallig dat de winkelleegstand ner
gens zo hoog is als in Enschede. Duitsland ligt om de hoek en daar is de
btw lager. Nog schrijnender is dit effect als het gaat om accijnsverhogingen
op benzine, drank of tabak. Volgens het cbs is het leven duurder geworden
doordat de brandstoffenprijzen zijn gestegen. Maar juist door die accijns
verhoging loont het voor steeds meer Nederlanders de moeite om in België
te tanken. En als de benzineprijs in België dan lager is dan de Nederlandse
benzineprijs vóór de prijsverhoging, ontstaat de paradoxale situatie dat
veel consumenten juist minder voor hun benzine gaan betalen, dóórdat
de benzine in Nederland duurder is geworden! Dit fenomeen zien we ook
jaarlijks terug in de rijksbegrotingen bij de post ‘begrote accijnsopbreng
sten’. Na iedere accijnsverhoging worden de verwachte accijnsinkomsten
omhoog bijgesteld, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat een deel
van de consumenten door de prijsstijging minder zal gaan roken/drinken/
autorijden. Maar desondanks is de accijnsopbrengst jaar in jaar uit weer
minder dan verwacht. Iedere pomphouder in de grensgebieden weet exact
te vertellen hoe dat komt, maar het ministerie van Financiën woont te ver
van de grens af en blijft dit fenomeen halsstarrig ontkennen.
De meest ingrijpende vorm van inflatie is misschien wel de winkel
trouw-inflatie. Er waren tijden dat winkelformules zoals Blokker en c&a
bekendstonden om hun lage prijzen. De trouwe klanten die daar al tiental
len jaren kopen, zien in de loop der jaren inderdaad een lichte prijsstijging
die redelijk in de pas loopt met het officiële inflatiecijfer. Maar in de eco
nomische werkelijkheid hebben dergelijke winkelformules het zeer moei
lijk doordat een groot deel van hun doelgroep is overgestapt naar nieuwe
winkelketens zoals Action en Primark, waar de prijzen grosso modo half zo
laag zijn. Voor de inflatie-rekenmeesters is dat lastig rekenen, want de pro
ducten in deze winkels zijn nét even anders en je mag geen appels met pe
ren vergelijken, nietwaar? De doorsnee Action-klant zegt echter: ‘Appels,
peren, waar heb je het over? Een koffiemok is een koffiemok en een ontbijt
bordje is een ontbijtbordje, dat zijn echt gelijkwaardige producten, hoor.’
De economische realiteit is dat wie in 2015 een boodschappenmandje vol
huisraad koopt bij de Action, daarvoor aanzienlijk minder geld betaalt dan
wie een soortgelijk mandje in 2005 bij Blokker kocht. De boekhoudkun
dige inflatie is al die jaren met een paar procent per jaar gestegen, maar
de koopkracht van een euro is gestegen. Wie in 2005 bij c&a voor 25 euro
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een goedkope spijkerbroek kocht, kan nu voor datzelfde bedrag bij Pri
mark een spijkerbroek + sokken + ondergoed + een t-shirt kopen en houdt
dan ook nog een paar euro over voor een kop koffie bij Starbucks. (Ja, we
slaan de opmerkingen over sustainable kledingindustrie even over, want
dit hoofdstuk gaat over geld.)
Easyjet en andere budget-airliners maakten het vliegen betaalbaar. De
vliegtickets zijn vele malen goedkoper dan twintig jaar geleden bij klm.
Sterker nog: wie in Alkmaar woont en met Transavia van Eindhoven naar
Barcelona vliegt, is dikwijls meer kwijt voor het treinkaartje naar Eindho
ven dan voor de vliegreis naar Barcelona. Hoezo inflatie? De afstand van
je woonhuis tot aan een goedkope luchthaven (of tot aan een grens) heeft
veel meer invloed op je koopkracht dan het inflatiecijfer van de cbs. Alleen
dát al maakt het inflatiecijfer voor iedere Nederlander anders. Een post
code-gecorrigeerd inflatiecijfer zou de werkelijkheid beter beschrijven. De
inflatierekenmeesters knipperen echter met hun ogen alsof ze water zien
branden: zij hebben nog nooit anders berekend dan één inflatiecijfer voor
alle zeventien miljoen inwoners.
En hadden we Ikea al genoemd? Some hate it, some love it, maar half
Nederland heeft er wel eens iets gekocht; een tafel, een bed, een bank. Een
modale werknemer kan vandaag de dag, met een beetje goede wil, met
het salaris van één dag werken, bij Ikea een bed of een bank kopen. Zijn
ouders daarentegen, moesten dertig jaar geleden daarvoor eerst sparen.
Een bed of een bank, dat kostte bij de meubelspeciaalzaak algauw een
heel maandsalaris. Hoezo inflatie? Inflatie is een hoax, een verzinsel van
boekhouders, waarin we alleen maar massaal geloofden omdat het conti
nu als een mantra werd verkondigd door media, overheid, werkgevers en
vakbonden.
Maar aan het eind van de maand... Ondanks dat ‘alles’ steeds goedkoper is

geworden, merken veel mensen daar niets van. Aan het eind van de maand
staan ze nog steeds rood, net als tien jaar geleden. Hoe kan dát dan?
Omdat niet alles goedkoper is geworden, maar ‘alles’. Sommige goe
deren en diensten worden ieder jaar (fors) duurder. Zoals: parkeertarie
ven, verkeersboetes, huren, treinkaartjes, busritjes, alcohol, sigaretten,
drank, zorgkosten, collegegeld, huisvuil ophalen, gasrekening, paspoort,
onroerendgoedbelasting, et cetera. ‘Je gaat het pas zien als je het door
hebt,’ zou Johan Cruijff zeggen. Het is frappant dat er grofweg een schei
ding in prijsontwikkeling valt te trekken. Goederen en diensten waar de
overheid zich mee bemoeit, hebben sterk de neiging om steeds duurder te
worden. Goederen en diensten die in een competitieve omgeving worden
aangeboden, hebben de neiging om steeds goedkoper te worden. In aanleg
is dit misschien wel de allergrootste tikkende tijdbom onder de huidige
democratie. Want als deze twee asymmetrische prijsspiralen onveranderd
blijven doorgroeien, stijgt ieder jaar het percentage (verkapte) belastingen
296

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 297

Het leven is geen lolletje, met Baumolletje
De Wet van Baumol zegt dat de
arbeidsproductiviteit bij arbeidsintensieve diensten langzamer toeneemt
dan bij agrarische of industriële diensten. Je koopt immers makkelijker
een grotere tractor of machine, dan
een grotere arbeider. Doordat overheidsdiensten erg arbeidsintensief
zijn, is het logisch dat het aandeel van
de overheidskosten in het bruto nationaal product steeds groter wordt.
Aldus Baumol. In 1966! In die tijd
zal hij zijn wet ongetwijfeld hebben
gestaafd met onderzoeksdata. Maar
het is onzin om die archaïsche wet
door te trekken naar een samenleving
van vijftig jaar later. In 1966 waren er
wél al machines om het werk van de
boer te vereenvoudigen. Eén tractor
oogstte net zoveel aardappelen als
tien boerenknechten en hopla, daar
ging de arbeidsproductiviteit met een
factor tien omhoog. Maar er waren
nog geen machines om het werk van
een administratieboer te vereenvoudigen. Duizenden administratieknechten hadden er een dagtaak aan om
getalletjes en lettertjes over te tikken
met een schrijfmachine. Inmiddels
zijn daar wél machines voor gekomen. Eén mbo-stagiaire kan met
een simpele copy-paste-handeling
in een minuut het werk doen waar
in de tijd van Baumol nog honderd
kantoorklerken een week aan zaten te
zwoegen. So much for Baumol.
Een administratief bedrijf als abn
Amro doet daardoor tegenwoordig
met drieëntwintig werknemers net

zoveel werk als waar in het jaar
2000 nog honderdvijftienduizend
werknemers voor nodig waren. (Die
aantallen zijn niet een-op-een te
vergelijken, want in deze periode
werden veel buitenlandse bankonderdelen afgestoten. Aan de andere
kant is abn Amro in dezelfde periode
gefuseerd met Fortis, dat ook zevenendertigduizend werknemers
inbracht.) Hoe dan ook: iedereen kan
waarnemen dat het betalingsverkeer
nu aanzienlijk sneller en slimmer is
geregeld dan een generatie geleden. Dat was minder leuk voor de
tweeënnegentigduizend werknemers
die in die periode hun baan zijn
kwijtgeraakt, maar een spectaculaire
toename van de arbeidsproductiviteit is het zeer beslist.
Een administratief bedrijf uit de overheidssector daarentegen, kan over
diezelfde periode niet zulke cijfers van
toegenomen arbeidsproductiviteit
overleggen. Als de arbeidsproductiviteit überhaupt al is toegenomen.
Dat verschil kan onmogelijk verklaard
worden met Baumol. Ja, die overheidsdienst is arbeidsintensief. Maar
dat was de dienstverlening van abn
Amro net zo goed.
Als de prijs van treinkaartjes stijgt, in
dezelfde periode waarin de prijs van
vliegkaartjes daalt, is er iets anders
aan de hand dan de Wet van Baumol.
Als het Centraal Justitieel Incasso
Bureau 7 euro administratiekosten
nodig heeft om één zwart-witprintje
met door de computer geproduceer-
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de bedragen op te sturen, terwijl
een commerciële uitgever in staat
is om voor 2 euro een full colour
glossy van honderd pagina’s met
creatief hoogwaardige arbeidsintensieve content per post bij een

abonnee te bezorgen én nog winst
te maken ook, dan is het een gotspe
om Baumol van stal te halen, het is
onweerlegbaar dat het cjib gewoon
een extreem inefficiënt bedrijf is.

met een paar procent. De vraag is hoeveel belastingdruk een samenleving
accepteert. Er moet ergens een plafond zitten, hij kan niet ongehinderd
doorgroeien tot 100 procent. Wel is allang duidelijk dat de samenleving
heel veel kan hebben. Wie met de auto naar de bioscoop in Amsterdam
gaat, is al meer geld kwijt aan zijn parkeerkaartje dan aan zijn filmkaartje,
maar men accepteert dit relatief gelaten. Terwijl het best opmerkelijk is.
De filmzaal biedt aanzienlijk meer comfort en entertainment dan die paar
klinkers op straat. En ook aan de productiekant heeft die filmvoorstelling
aanzienlijk meer inspanningen, mankracht en creativiteit gekost dan de
productie van de parkeerdienst. De gelatenheid waarmee de burger die
onrealistische* parkeertarieven accepteert, is in feite een soort democratie
bonus. Hij weet dat hij fors te veel betaalt, maar daar krijgt hij een netjes
geordende democratische maatschappij voor terug. Wanneer die parkeer
plaats ieder jaar een paar procent in prijs stijgt, en het bioscoopkaartje in
prijs gelijk blijft of daalt, dan zou het vrij naïef zijn om te denken dat deze
asymmetrische prijsspiralen ongehinderd eeuwig kunnen doorgaan. In het
volgende hoofdstuk presenteren wij een idee waarmee deze tikkende tijd
bom in de overheidsfinanciën onschadelijk gemaakt kan worden. De lezers
die ooit van de Wet van Baumol hebben gehoord en denken dat deze wet
een afdoende verklaring is voor de asymmetrische prijsontwikkelingen,
verwijzen we naar het kader.
Inflatie in tijden van overvloed Gehaktballeninflatie kan nog worden weg

gelachen, tanken-over-de-grens-inflatie kan nog worden gebagatelliseerd,
Ikea-inflatie kan nog worden gepareerd met het argument dat zo’n bankje
van Ikea veel minder lang meegaat dan het erfstuk van oma; het bankstel
van Oisterwijks eikenhout — klop, klop! Maar de grootste inflatiekillers heb
ben we nog niet eens genoemd. Dat zijn de productgroepen die door digi
talisering nagenoeg kosteloos oneindig gereproduceerd kunnen worden, in
overvloed verkrijgbaar zijn, waardoor de consumentenprijs is gedaald naar
* Onrealistisch, want in de centra van nagenoeg alle steden in Nederland is de huurprijs
van een stukje onbebouwde straat — per dag, per m2 — een veelvoud, soms wel een tienvoud, van de huurprijs van een woning in diezelfde straat.
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(bijna) nul. De volgende keer dat iemand uit gewoonte achteloos roept:
‘Alles wordt duurder’, denk dan eens aan het volgende rijtje:
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit in de videotheek? (Netflix)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan cd’s? (Spotify)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan boeken? (Storytel, Elly’s Choice)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan sms’jes? (WhatsApp)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan fotokopieën? (PrintScreen)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan externe harde schijven? (Dropbox)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan de afbetaling van uw encyclopedie?
(Wikipedia)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan internationale telefoongesprekken? (Skype)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan gezelschapsspelen? (Free online gaming)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan de Stratenatlas? (Google Maps)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan pasfoto’s voor uw ov-abonnement? (Selfie
uploaden)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan portokosten voor uw betalingsopdrachten?
(iDeal)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan De Telegraaf? (Nu.nl)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan foto’s ontwikkelen en afdrukken? (Flickr)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan contactadvertenties? (Tinder)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan postzegels? (e-mail)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan stencilkosten voor uw clubblad? (pdf)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan contributie voor de bridgeclub? (Bridgebase
Online)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan de dvd van het concert van uw favoriete
artiest? (YouTube)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan het abonnement van uw tv-gids? (Tvgids.nl)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan kookboeken? (Smulweb)
▶▶ Wat gaf u dit jaar uit aan ladders, kruiwagens en boormachines?
(Peerby)
Dit lijstje is nog veel langer, maar veel van deze nieuwe gewoontes zijn al
zo normaal geworden dat we er niet eens meer bij stilstaan dat we daar
tien jaar geleden nog veel geld voor uitgaven. En dat onze koopkracht dus
is toegenomen met die bedragen die we nu niet meer betalen. Over enkele
jaren zal dit lijstje spectaculair gegroeid zijn. Kijk eens om u heen in uw
huiskamer naar al die niet-digitale spullen die u voor geld heeft gekocht.
We hebben heus niet de illusie dat al die spullen binnen vijf jaar gedigi
taliseerd zijn. Maar een deel van die spullen zal binnen afzienbare tijd uit
uw 3d-printer komen rollen. Ook al zou dat slechts voor 10 procent van
uw huisraad gelden, dan nog heeft dat een enorme impact op zowel het
huishoudboekje van de individuele consument als op de totale nationale
economie. Want als 10 procent van de fysieke goederen die nu voor geld
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verkocht worden, straks in digitale vorm gratis verspreid worden, dan be
tekent dat dat uw koopkracht met 10 procent toeneemt en dat dus de reële
inflatie met 10 procent omlaaggaat. Maar doordat die goederen niet meer
verkocht worden, betekent het óók dat het bruto nationaal product met
10 procent afneemt!
Wen er maar aan: demonetarisatie én dematerialisering Er is nog één

apparaatje over dat wél telkens duurder wordt: de mobiele telefoon! De
nieuwste iPhone kan zomaar 800 euro kosten en dat is aanzienlijk meer
dan de duurste Nokia uit 2003. Maar dan is die telefoon wel onherkenbaar
veranderd. Hij is smart geworden. Zó smart, dat er in die ene smartphone
meer dan honderd apparaten en producten zitten verstopt, ter waarde van
vele tienduizenden euro’s. Om er een paar te noemen: een fototoestel, een
videocamera, een bandrecorder, een rekenmachine, een schrijfmachine,
een boekenkast, een cd-toren, een scrabblespel, een navigatiesysteem, een
kompas, een hartslagmeter, een fotoalbum, een encyclopedie, een horloge,
een stopwatch, een faxapparaat. Die 129 gram van de iPhone 6 herbergt
voor vele tienduizenden euro’s aan spullen.
Lees die zin nog eens: ‘Die 129 gram van de iPhone 6 herbergt voor vele
tienduizenden euro’s aan spullen.’
Want die zin is misschien wel dé essentie van de nieuwe economie. Het
is een voor iedereen begrijpelijke en herkenbare zin. Maar ook een zin met
zéér vergaande consequenties. Het is een zin die in één klap afrekent met
alle economische vanzelfsprekendheden van het tijdperk 1870-2010. Het
is een zin waarna de doorsnee economische berichtgeving op tv of in de
krant heel achterhaald klinkt. Het is een zin die bij uitstek de uitspraak van
hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans illustreert dat we niet in een tijd
perk van veranderingen zitten, maar in een verandering van tijdperk. Want
als al die apparaten en producten al in je telefoon verstopt zitten, heeft het
steeds minder zin om die apparaten nog los te kopen. En als die apparaten
minder gekocht worden, zullen ze ook minder geproduceerd worden. Dat
betekent dat we twee schaarse zaken van de twintigste eeuw steeds minder
nodig hebben. We hebben steeds minder grondstoffen nodig om dingen te
maken en we hebben steeds minder geld nodig om dingen te kopen. Dát
is de nieuwe economische werkelijkheid waarin we verzeild zijn geraakt.
Deze nieuwe werkelijkheid staat echter compleet haaks op de verouderde
rekenmodellen waarmee de economie van de vorige eeuw in kaart werd
gebracht. In deze oude modellen wordt nog steeds braaf genoteerd dat
de prijs van een kompas en een rekenmachine met 3 procent is gestegen.
Maar in de alledaagse economische werkelijkheid kopen we meestal geen
kompas en rekenmachine meer, omdat die al in onze telefoon zitten. Toen
‘De Mannen van de Radio’ (o.a. Hans Teeuwen en Theo Maassen) in de
jaren negentig een sketch over een 3000-delig zakmes (bit.ly/nooitaf-6)
maakten, kon dat nog gerubriceerd worden als extreem absurdisme. Met
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de kennis van nu zou deze sketch geen eens absurdisme meer genoemd
worden, maar gewoon een flauwe parodie op de smartphone.
De bank wil het niet zien (D-blindheid) Digitaliseren én Delen, dat zijn de

D-woorden van de nieuwe economie. Producten die gedigitaliseerd kunnen
worden, worden sowieso steeds massaler gedeeld zonder dat daar geld
stromen aan te pas komen. En daar is meestal niets illegaals aan. Wie gooit
er nog een kwartje in een jukebox, als je ook op de play-knop van YouTube
kunt drukken?
Maar ook producten die niet gedigitaliseerd kunnen worden, laten zich
steeds makkelijker delen, doordat vraag en aanbod elkaar steeds makke
lijker weten te vinden dankzij digitale wegen. Als wij besluiten om maar
geen auto meer te kopen, omdat we makkelijk een auto kunnen delen als
we er een nodig hebben, dan scheelt dat algauw 10 000 euro en 1000 kilo.
Oftewel: Demonetarisatie en Dematerialisering. Maar hoe groot is deze
Deeleconomie? Volgens de ing gaat het hier om ruim 40 miljoen euro (zie
kader). Volgens ons gaat het hier eerder om 40 miljard euro. Dat is een
verschil van factor duizend! De Discrepantie tussen beide schattingen
is zó Duizelingwekkend groot, dat het lijkt alsof de beide schatters van
verschillende planeten komen. Of gaat het hier wellicht over de parallelle
universums van de oude en de nieuwe economie, die nu nog innig met
elkaar verweven zijn en in betrekkelijke rust naast elkaar bestaan? Maar
het gaat steeds meer wringen tussen die twee. En we hebben een zeer sterk
vermoeden waar nou precies de schoen wringt tussen die twee werelden.
De ene gaat over economie: over goederen en diensten, over producenten
en consumenten. De andere gaat over boekhouding: over geld, financiën,
spreadsheets, tabellen en grafieken, jaarverslagen en begrotingen. Beide
werelden gaan steeds meer uit elkaar lopen. De (h)erkenning van proble
men en het vinden van oplossingen daarvoor worden echter zwaar vertroe
beld doordat niet alleen in het spraakgebruik, maar óók in de mindset van
managers en bestuurders, de twee begrippen op een hoop worden gegooid
en in één adem worden genoemd: ‘economie en financiën’.
Het verschil tussen die twee begrippen kan vergeleken worden met een
auto en zijn dashboard. Als de auto begint te sputteren, gaat er een rood
lampje op het dashboard branden en weten we dat de olie moet worden
aangevuld. Die metertjes en lampjes zijn dan buitengewoon nuttig. Tot
dat er kortsluiting is geweest en de lampjes rood gaan branden bij een
goedlopende auto en groen gaan branden bij een sputterende auto. Wie
niet meer nadenkt, maar blind de lampjes volgt, gaat dan op de verkeer
de momenten olie bijvullen. Of nog erger: verzuimen olie bij te vullen als
dat dringend gewenst is. Het kan zelfs dat iemand moedwillig het rode
lampje saboteert, zodat hij in een waan van onbekommerdheid kan door
rijden.
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De oogkleppendefinitie van ing over de
deeleconomie
‘Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens doen mee aan de
deeleconomie, dat is één op de
dertien,’ aldus een onderzoeksrapport van ing Economisch Bureau, dat
in juli 2015 het licht zag. De omvang
van de deeleconomie in Nederland
bedraagt 40 tot 60 miljoen euro. Dat
is nog geen 0,01 procent van het bruto binnenlands product. Veel mensen
(en krantenkoppen en beleidsmakers
en managers) houden nu op met
lezen, maar de strekking van het
onderzoek moet dan nog komen.
Want wát wordt precies verstaan
onder de deeleconomie? Gelukkig is
het ing-rapport daar zéér helder en
transparant in: ‘Alle transacties van
onbenut bezit, dat door consumenten tijdelijk en tegen betaling wordt
gedeeld met andere consumenten.’
Delen is van alle tijden, maar de
technologie (lees: internet, digitale platforms, social media) is de
katalysator voor meer deeleconomie,
constateert ing.
Onbenut bezit? Ja!
Technologie als katalysator? Ja!
Maar ‘tijdelijk’ en ‘tegen betaling’?
Hoezo?
Het valt een bank natuurlijk niet
kwalijk te nemen dat men de definitie van de deeleconomie zo nauw
maakt. Het transactiedenken zit
immers heel diep in het dna van de
traditionele twintigste-eeuwse economie. En voor een bank geldt dat
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nog veel meer, immers ‘transacties
faciliteren’ is dé kerntaak van een
bank. De levensader. De corebusiness. Als consumenten dingen gratis
weggeven, is er geen transactie, geen
betaling, geen geld, dus ook geen
werk voor een bank. Best logisch
dus dat de bank alleen maar kijkt
naar dat kleine stukje van die nieuwe
deeleconomie waar zij misschien een
rol in zou kunnen spelen. Ook zijn er
pragmatische redenen om de definitie zo nauw te maken. Want hoe zou
je ooit alle vormen van ruil in kaart
kunnen brengen waar geen geld aan
te pas is gekomen? En welke finan
ciële getallen zou je daaraan moeten
hangen? Minder logisch is dat die
bank vervolgens een veel te grote
broek aantrekt en haar definitie vrij
stellig bombardeert tot dé definitie
van de deeleconomie. Het rapport
dicteert enigszins paternalistisch wat
wij wel en wat wij niet tot de deeleconomie moeten rekenen. Wij zeggen
dan: dat maakt de ing niet uit, dat
maakt de economie zelf wel uit!
Als de bank op basis van zijn eigen
nauwe definitie macro-economische
conclusies gaat trekken, wordt de
maatschappelijke én economische
impact van de groeiende deeleconomie echter compleet misplaatst in
kaart gebracht. Het staat er echt: ‘De
impact op de groei van de economie
(bbp) is nu nog nihil.’
Overheden, beleidsmakers, weten-
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schappers, bedrijfsleven; zij hechten
heel veel waarde aan zo’n onderzoek
van een gerenommeerde bank. Zij
laten zich makkelijk zand in de ogen
strooien door de conclusie ‘impact is
nu nog nihil’.
Die conclusie is echter volledig gebaseerd op die becijferde 40 tot 60 miljoen euro. En inderdaad, dán is het
nihil. Maar dat bedrag is de uitkomst
van een zeer nauwe definitie. Nemen
we de definitie veel breder, dan
zou de conclusie luiden: ‘De impact
op het bbp is nu al immens groot,’
zoals we in dit hoofdstuk uitgebreid
onderbouwen.
Zeven miljoen huishoudens doen
al mee aan de deeleconomie. Het
kunnen er ook zesenhalf miljoen zijn,
we hebben ze niet precies geteld.
Want het is niet te tellen. We hebben
alleen wel een veel ruimere definitie
genomen. De begrippen ‘bezit’ en ‘tijdelijke ruil’ zijn parameters die niet
meer voldoen in een tijdperk waarin
veel producten digitaal zijn geworden. Een tegen betaling tijdelijk
uitgeleende grammofoonplaat, die
wil de eigenaar weer terug hebben.
Maar een mp3-tje? Niemand brengt
een geleend mp3-tje terug naar
de oorspronkelijke eigenaar, want
ctrl-c (of cmd-c) gaat nou eenmaal
veel sneller dan met een usb-stick
op je fiets springen om de geleende
muziek terug te bezorgen, zoals we
dat vroeger deden.
En omdat digitaal kopiëren zo snel
gaat, en omdat het ook niets kost,
gaat het uitlenen steeds vaker zonder

betaling. En omdat het én niets
kost én niet teruggegeven hoeft te
worden, wordt het ook niet meer
geadministreerd. En valt het dus
moeilijk te onderzoeken.
De bank heeft hier niets aan, aan dit
onderdeel van de bredere deeleconomie. De belastingdienst ook niet.
En voor boekhouders bestaat het
simpelweg niet. Gratis staat niet op
de balans. Maar het is wel degelijk
een wezenlijk onderdeel van de economie. Het gaat namelijk over dingen
van waarde, die circuleren onder
consumenten.
En zo komen we met een bredere
definitie tot onze schatting van zeven
miljoen huishoudens.
Heeft u wel eens van iemand een
mp3-tje gekregen? Deeleconomie!
Heeft u wel eens iets opgezocht in
de deelencyclopedie Wikipedia?
Deeleconomie!
Heeft u wel eens leuke stukjes op
Facebook gelezen? Deeleconomie!
Deze lijst kunnen we pagina’s lang
maken, maar met slechts deze drie
voorbeelden komen we al flink
in de richting van zeven miljoen
huishoudens. Amateurproducenten
voegen iets van waarde toe aan de
economie, en distribueren dat naar
consumenten die daar vervolgens
dankbaar gratis gebruik van maken.
Het is transactieloos ruilen, waarbij
de producent beloond wordt in de
ongrijpbare valuta die ‘sociaal kapitaal’ heet. Als bank kun je daar niets
mee. Hooguit de platforms financieren die dit nieuwe economische
fenomeen faciliteren.
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Op diezelfde platforms — naarmate ze
steeds beter functioneren — verwatert ook het abstracte onderscheid
tussen ‘tijdelijke ruil’ en ‘overdracht
van bezit.’ Wie een tweedehands
jurkje koopt op Marktplaats, doet
volgens de definitie van ing niet aan
deeleconomie. Want het is overdracht van bezit. De gebruikers van
Marktplaats denken daar echter heel
anders over. De eigendomsoverdracht bestaat slechts in theorie,
volgens juridische kaders. De ing
moest eens weten hoeveel vrouwen
die op donderdag een jurkje scoren
op Marktplaats, al bij voorbaat weten
dat datzelfde jurkje — na één avondje
dragen — op maandag alweer teruggaat naar Marktplaats.
Het is in feite een soort tijdelijk lenen
tegen betaling, met dien verstande
dat het wordt ‘teruggegeven’ aan een
andere consument dan van wie je het
‘geleend’ hebt.
We weten ook wel dat juristen en
accountants nu waarschijnlijk hoofdschuddend zullen zeggen dat deze
redenering niet klopt. Soit! Maar
wij hebben het dan ook niet over
administratieve en juridische regels,
wij hebben het over de reële impact
op de economie.

Als consumenten mp3-tjes uitwisselen, hoeven ze geen cd’s meer te
kopen. Als mensen iets opzoeken op
Wikipedia, hoeven ze geen Winkler
Prins meer te kopen. Als mensen leuke stukjes op Facebook lezen, hoeven
ze geen tijdschriften van Sanoma
meer te kopen. Als mensen een jurk
kopen op Marktplaats voor tijdelijk
gebruik en die doorverkopen voor
hetzelfde bedrag, hoeven ze geen
jurk meer bij v&d te kopen. De impact
op de formele economie is dan ook
niet: ‘Nu nog nihil, want slechts 40
tot 60 miljoen’, maar: ‘Nu al immens,
want het loopt al in de tientallen
miljarden euro’s’. Als het niet al veel,
véél, meer is. Wie denkt dat die ruwe
schatting ongeloofwaardig idioot
hoog is, mag uitrekenen wat alleen al
circa twee miljoen huishoudens met
een encyclopedie van pakweg 3000
gulden per stuk hebben gekost. Dat
was al 6 miljard gulden. En dat is nog
maar één nietig voorbeeldje van een
waslijst die al vele pagina’s lang is,
en die elke dag langer wordt. De economie floreert, de consument heeft
steeds meer. Alleen de boekhouders
kreunen, want de geldstromen worden kleiner.

Economie en Finance lopen steeds meer uiteen In den beginne was er een

economie. Mensen produceerden goederen en diensten. De bakker bakte
een brood, de kippenboer zorgde voor eieren. Door te ruilen hadden ze
allebei een broodje ei. Economie in een notendop. Zo simpel is het!
Toen bedacht de mens ingewikkeldere productieprocessen waarmee
méér goederen en diensten gemaakt konden worden. Het ruilproces werd
daardoor ook complexer. Met behulp van geld werd dit ruilen simpel ge
maakt. Per saldo had iedereen nu meer broodjes ei te eten.
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Daarna kwam het Industriële Tijdperk. Het werd nu zó ingewikkeld,
dat we boekhouders en accountants nodig hadden om nog te weten wat
we maakten en hoe de opbrengst verdeeld moest worden. De boekhouders
creëerden prachtige tabellen, grafieken, exploitatierekeningen, jaarversla
gen en begrotingen, waarmee de economische werkelijkheid nauwgezet in
kaart werd gebracht. Met als gevolg dat we nu naast ons broodje ei ook
nog konden kiezen uit tienduizend verschillende andere soorten broodbe
leg. Economie en Finance liepen hand in hand. Het een was een blauwdruk
van het ander.
Vervolgens ontstaat er door de digitalisering en de internetrevolutie een
fundamenteel nieuwe economie. Echter, de financiële modellen zijn hier
nog niet op aangepast. Zo eenvoudig is dat ook niet. Kleine wijzigingen in
de economie zijn makkelijk te ondervangen met kleine wijzigingen in het
rekenmodel, maar voor fundamentele wijzigingen in de economie heb je
fundamentele wijzigingen nodig in het rekenmodel. Zolang die nog uitblij
ven, zien we elke dag het gat groter worden tussen de economische wer
kelijkheid en de financiële weergave van die werkelijkheid. Beleidsmakers
zien dit niet echt, negeren het of ontkennen het. Economie en Finance wor
den voortdurend als een Siamese tweeling beschouwd, terwijl ze in werke
lijkheid heel hard uit elkaar aan het groeien zijn. Illustratief hiervoor is de
recente hype rond Piketty. De media lopen weg met de Franse econoom
Tomas Piketty, en zijn spraakmakende bestseller Kapitaal in de 21e eeuw ligt
dan ook in menig huiskamer op de salontafel uitgestald. In werkelijkheid
heeft dit boek echter bijzonder weinig met economie te maken, maar gaat
het eigenlijk over een financieel rekenmodel. Vervolgens trekt het boek
een eenentwintigste-eeuwse conclusie, op basis van een verouderd twin
tigste-eeuws rekenmodel. (Zie kader.)
Boekhouders-overkill We worden steeds rijker, we krijgen steeds meer mo

gelijkheden. We consumeren steeds meer, gemeten in toegang en gebruik.
Maar we consumeren steeds minder, gemeten in transacties.
En daardoor leven we nu in een tijdperk waarin iets heel bijzonders aan
het gebeuren is. Beleidsmakers, politici, wetenschappers en media, leven
in een diepe crisis, die een economische crisis wordt genoemd.
De nieuwslezer in het Journaal zet zijn of haar somberste gezicht op, bij
de mededeling dat er in de afgelopen periode wederom geen economische
groei was. ‘En dat is héél erg. Want daarom gaat het heel slecht met ons
land. Maarrrr... er zijn ook voortekenen dat in het volgende half jaar de
economie weer gaat aantrekken. Dan wordt er een economische groei van
0,5 procent verwacht,’ aldus de nieuwslezer, om toch nog een beetje de
goede moed erin te houden.
De economische werkelijkheid ligt echter anders. Zo is Nederland bij
voorbeeld massaal overgestapt van sms naar WhatsApp. Die appjes wor
den gratis verstuurd, met gratis te downloaden software. Een appje sturen,
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Piketty is prehistorie
Zelden werd een dik, zwaar boek
over economie zo snel zo populair als
Le Capital van Piketty.
Ondanks de vijfhonderd pagina’s valt
het boek in slechts drie leestekens
kernachtig samen te vatten: R > G.
Oftewel: Rendement > Groei.
Piketty bestudeerde de statistieken
van de welvaarts- en vermogensverdeling van de afgelopen driehonderd jaar en komt op basis van zijn
bevindingen tot de stelling dat in
het kapitalisme een wetmatigheid
zit die maakt dat de rijken (relatief)
steeds rijker worden. De oorzaak is
simpel: het beleggingsrendement op
vermogen ligt historisch gemiddeld
hoger dan het groeipercentage van de
economie. Dus als de economische
groei bijvoorbeeld 2 procent bedraagt
en het rentepercentage op een staatsobligatie bedraagt 4 procent, dan kan
een rentenier luierend in de zon elk
jaar 4 procent rijker worden, terwijl de
arbeider met een veertigurige werkweek jaarlijks gemiddeld 2 procent
rijker wordt. De conclusie van Piketty
ligt voor de hand: wil je inkomensongelijkheid tegengaan, dan moet
je vermogensbelasting en successierechten verhogen en loonbelasting
verlagen. Vervolgens ontstaan er twee
soorten discussies, een wetenschappelijke en een maatschappelijke. De
wetenschappers buitelen simplistisch
gezegd over de vraag of Piketty wel
de juiste getalletjes in zijn rekenmodel heeft ingevoerd. De maatschappelijke discussie is in de kern een
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fiscaal-politieke discussie en gaat in
principe over wat men rechtvaardige
belastingpolitiek vindt. De ene burger
vindt bijvoorbeeld successierechten een schandalige uitvinding. De
spaarpot van opa, daar heeft opa
immers al twee keer belasting over
betaald. Eerst inkomstenbelasting,
dan vermogensbelasting. En dan gaat
opa dood en moet er nog eens een
derde keer belasting betaald worden?
‘Buitengewoon oneerlijk!’ aldus de
overgrote meerderheid van de Nederlanders met een rijke opa. Klinkt heel
plausibel.
Nederlanders met een arme opa zijn
daarentegen geneigd om te denken
dat successierechten best omhoog
mogen. ‘Want je wordt naakt geboren en alles wat je vervolgens in je
leven aan vermogen hebt vergaard,
komt op enigerlei wijze voort uit de
planeet en haar bewoners. Dus geef
na je leven alles ook maar weer terug
aan die planeet en haar bewoners.’
En ook dat klinkt eigenlijk wel plausibel.
De gemiste discussie
Ondertussen wordt de economische discussie over Piketty massaal
gemist. Want de cijfertjes van Piketty
zijn slechts cijfertjes. Het is een louter
financiële discussie. Het zijn getallen
uit een rekenmodel, uitgedrukt in
geldbedragen. Maar geld is slechts
een hulpmiddel en verder niets. Hoe
zit het met het uiteindelijke doel
van dat geld? Met dat je er dingen
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van kunt kopen? Die vraag wordt
compleet genegeerd, terwijl het
eigenlijk de kernvraag zou moeten
zijn. Als rijken steeds rijker worden
en armen steeds armer, betekent dat
dan ook dat de rijken steeds meer
mogelijkheden hebben en de armen
steeds minder? Wie deze kernvraag
onderzoekt, ziet een geheel ander
beeld van ongelijkheid. Daarom doen
we Piketty nog even dunnetjes over,
maar nu vanuit economisch perspectief.
Het is 1980, Jean-Pierre uit Marseille
is zestien jaar, zijn vader is een arme
havenarbeider en daardoor heeft
Jean-Pierre slechts 100 euro in zijn
spaarpot. De jonge Tomas is van betere komaf, in zijn spaarpot zit al 1000
euro. Jean-Pierre houdt van muziek,
maar hij kan slechts vijf elpees kopen.
Tomas is zo rijk, dat hij wel vijftig
elpees kan kopen. Daardoor kan
Tomas ook zijn muzikale smaak beter
ontwikkelen en verbreden.
Nu is het 2015. Jean-Pierres spaarpot is bescheiden gegroeid. De
spaarpot van Tomas daarentegen is
nog vele malen meer gegroeid. Hun
inkomensverschil is alleen maar
groter geworden. Op papier is Tomas
relatief rijker geworden. In geld uitgedrukt, ja! Maar in mogelijkheden?
Jean-Pierre heeft nu een Spotify-abonnement. Voor een tientje
per maand heeft hij een ongelimiteerde toegang tot miljoenen liedjes.
Net zoveel als Tomas. Het verschil is
opgeheven. En in de praktijk heeft
Jean-Pierre nu zelfs méér toegang
tot muziek dan Tomas. Want hij is

net als zijn vader havenarbeider
geworden en heeft inmiddels een
36-urige werkweek. Tomas is net als
zijn vader manager geworden, hij
werkt zestig uur per week en heeft
daarom minder tijd om naar muziek
te luisteren en zijn muzikale smaak te
ontwikkelen.
De nieuwe rijkdom
Hij heeft wel gelijk, die Piketty, maar
zijn gelijk doet er zo weinig toe. Het
is het gelijk van de man die zegt dat
de postzegel duurder is geworden, in
tijden van e-mail. Op papier zijn de
inkomensverschillen groter geworden. In euro’s! Maar in de praktijk
hebben de armen steeds meer
mogelijkheden gekregen. In toegang!
Natuurlijk: arm zijn, of werkloos,
heeft nadelen. De grote populariteit
van loterijen bewijst dat mensen
over het algemeen liever rijk dan arm
zijn. Maar als je dan tóch arm moet
zijn, dan is dit wel de meest aangename periode in de geschiedenis
van de mensheid om arm te zijn. All
you need is wifi! En met enkel die wifi
hebben we ongekende mogelijkheden en een ongebreidelde toegang
tot alle relevante levensterreinen:
educatie, entertainment, sociale
interactie, idealisme en ondernemerschap. En zelfs die wifi kunnen we
eventueel nog wel gratis krijgen, als
we de buurman lief aankijken en om
zijn wifi-wachtwoord vragen.
De pointe is: geld is simpelweg niet
langer meer de enige maatstaf voor
rijkdom.
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daar komt geen transactie meer aan te pas. Het sms’je daarentegen, dát
werd gefactureerd en ging voor een kwartje in de boekhouding. En al die
kwartjes samen, betekenden dat er voor vele miljarden euro’s werden op
geteld bij het Nationaal Inkomen.
Dankzij WhatsApp is de Nederlandse economie er vele miljarden euro’s
op achteruitgegaan. Maar dat is natuurlijk alleen maar een getal in een
rekenmodel. Want in het echte leven is iedereen er door WhatsApp enorm
op vooruitgegaan. We moesten eerst een kwartje betalen voor een inferieur
product, en nu krijgen we daarvoor in de plaats een waanzinnig verbeterd
product, gratis en voor niets.
En zo is de zeer bijzondere situatie ontstaan dat alle mensen in het
land erop vooruitgaan, maar dat tegelijkertijd het gangbare rekenmodel
van datzelfde land becijfert dat we er juist met zijn allen op achteruitgaan.
Merkwaardig toch?
De oorzaak is duidelijk. De oplossing overigens ook. De oorzaak is
boekhouders-overkill. De werkelijkheid wordt gemodelleerd uitgedrukt in
geldbedragen uit een transactie-economie in een context van schaarste.
Waarna beleidsmakers vervolgens hun beslissingen baseren op getallen uit
rekenmodellen die steeds minder blijken te kloppen.
De oplossing is dat er nieuwe modellen zullen moeten komen om de
werkelijkheid te modelleren.
We mogen veronderstellen dat het doel van het beleid is om vooruitgang
te boeken. Als beslissingen gebaseerd zijn op de uitkomst van een reken
model, dan zal het gebruikte model dus in staat moeten zijn om vooruitgang
te kunnen meten. Hoe dat precies moet, is nog een heel lastige vraag. Maar
één ding is wel al volstrekt duidelijk: als we leven in een wereld waarin we
vooruitgang ervaren doordat inferieure dure producten worden vervangen
door superieure gratis producten, volstaat het niet langer om de vooruit
gang te meten door uitsluitend naar de geldtransacties te kijken en deze bij
elkaar op te tellen. Voor een getrouw beeld van de economische werkelijk
heid zal ook gekeken moeten worden naar de niet-monetaire vooruitgang.
Want uiteindelijk is het economisch individu helemaal niet geïnteresseerd
in geldbedragen, maar uitsluitend in de mogelijkheden die hij met dat geld
heeft. Wij zijn rijker met een tientje in een kroeg waar het bier een euro kost,
dan met 20 euro in een kroeg waar een biertje 5 euro kost.
Dat het economische individu ruim een eeuw lang zeer geïnteresseerd
was in geld, kwam alleen maar doordat geld al die tijd een vrij accurate
weerspiegeling was van de gebruiksmogelijkheden die het bood.
Zolang de boekhouders-overkill heerst, bestaat de paradoxale dreiging
dat de staat geneigd zal zijn om innovatieve verbeteringen tegen te wer
ken, in plaats van te omarmen. Dat is nu al op brede schaal zichtbaar. De
aanval op Uber, Airbnb en dergelijke bedrijven is ingezet. In de kranten
verschijnen al af en toe berichten waarin een eerzame burger die via Air
bnb zijn leegstaande logeerkamer verhuurt aan een Engelse toerist, kei
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hard wordt geframed als ‘woonfraudeur’. Hij wordt in het krantenbericht
zelfs expliciet vergeleken met iemand die zich schuldig maakt aan illegale
hennepteelt. Ook zou de Engelse toerist voor veel overlast zorgen, aldus
het bericht uit de onafhankelijke kwaliteitscourant, dat natuurlijk letterlijk
is gecopy-pastet uit een lobbyend persbericht. Want een journalist die zijn
vak kan uitoefenen zou natuurlijk de vraag stellen: ‘Hoezo geeft een toerist
meer overlast dan een thuiswonende puberzoon?’
Het geheim van Airbnb — en van alle andere initiatieven uit de deeleco
nomie — is dat er op een slimme innovatieve manier nuttig gebruik wordt
gemaakt van middelen die voorheen nutteloos ongebruikt lagen te wezen.
Door gebruik te maken van overtollige middelen, kan er veel goedkoper
geproduceerd worden. En daardoor veel goedkoper geleverd. In het geval
van Airbnb is iedereen blij. De kamerverhuurder krijgt 40 euro, voor een
lege kamer waar hij eerst niks aan had. De kamerhuurder is ook heel blij,
want hij heeft nu een kamer die veel groter en veel gezelliger is dan die
kleine saaie hotelkamer van 100 euro. Zelfs de buurman is blij, want af en
toe een toerist brengt toch meer sfeer in de straat. En alles beter dan die
puberzoon die er eerst zat, met zijn voorliefde voor heavy metal. Het aller
gelukkigst is misschien nog wel Moeder Natuur. Want dankzij het nuttig
gebruik van deze lege kamer, hoeven er minder hotels gebouwd te wor
den, minder natuurlijke hulpbronnen worden aangeboord, minder fossiele
brandstof gedolven om de hijskranen en bulldozers draaiende te houden.
Te midden van al deze blijheid is er echter één iemand niet blij: de minister
van Financiën. Want hij heeft geconstateerd dat onze economie zojuist
weer met zestig euro achteruit is gegaan. Want eerst leverde een kamer
100 euro op en nu nog maar 40 euro. Dat is zestig euro achteruitgang. By
definition! Want dat deze verhuurde kamer groter en beter is, staat niet in
de boekhouding. Dus dat er zojuist een beter product is geleverd, en dat
er dús vooruitgang is geboekt, by real value, dat gaat er bij hem niet in. Dat
staat immers niet in het rekenmodel.
Dat is nou net het probleem van de boekhouders-overkill. Er wordt geen
reële output gemeten, er worden slechts geldbedragen geturfd. En in zo’n
model kan het gebeuren dat een economische vooruitgang gepaard gaat
met een financiële achteruitgang.
Onnodige paniek Terug naar de economie in een notendop. De bakker en

de kippenboer die samen een broodje ei produceerden. Als een broodje ei
1 euro per stuk kost, en de kippenboer en de bakker hebben ieder één
broodje, noteert de boekhouder als bruto nationaal product (bnp) 2 euro.
Vervolgens gaan de bakker en de boer slimmer werken. Ze produceren tien
broodjes. Het bnp stijgt nu naar 10 euro, aldus de boekhouder. Weer later
zijn de boer en de bakker zo exponentieel slim gaan werken, dat ze wel
duizenden broodjes ei produceren. Er zijn nu zoveel broodjes ei, dat ze die
broodjes maar gratis gaan uitdelen in hun land.
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Het land baadt nu in weelde. Er is eten in overvloed, niemand heeft hon
ger. De boekhouder raakt echter in paniek: ‘Het bnp is naar nul gedaald!’
De regering komt in spoedberaad bijeen. En een week later kijkt de nieuws
lezer weer somber op tv. Het land is in diepe malaise, aldus de nieuwslezer,
want de economie is zwaar gedaald. Armoede en honger zullen ons land
overspoelen. Daarom bereidt de regering een pakket maatregelen voor om
de economie weer uit het slop te trekken. De nieuwste productiemethodes
van de bakker en de kippenboer zullen worden verboden, zodat de prijs
van een broodje ei weer gaat stijgen. Want, aldus de boekhouder, dan groeit
ook de economie.
Maar hij vergist zich enorm. Niet de economie is gekrompen, de boek
houding is gekrompen! Doordat hij alleen in geld meet. Hij had ook geen
geldbedragen moeten turven, hij had broodjes ei moeten turven!
Een gekunsteld kinderachtig onzinverhaal? Wacht maar af! Over enige
jaren gaat dit verhaal weer super actueel worden. Alleen heet het brood
je ei dan energierekening. Het omslagmoment zit eraan te komen dat we
straks ‘gratis’ energie kunnen plukken uit zonnestralen die nu nog onbenut
liggen te wezen. Een feestelijk moment voor iedereen, want ieder huishou
den gaat er dan gemiddeld ruim 1000 euro per jaar op vooruit. En het is ook
nog eens stukken beter voor het milieu. Maar acht miljoen huishoudens
keer 1000 euro, maakt 8 miljard. Er wordt dan dus 8 miljard euro minder
aan transacties geboekt. Dus de boekhouders van de staat gaan ons dan
vertellen dat we met zijn allen 8 miljard euro slechter zijn geworden. Maar
we zijn juist met zijn allen 8 miljard euro beter geworden! Om te voorko
men dat die staat ons straks gaat verbieden om onbenutte zonnestralen
nuttig te maken, moeten we vaart maken.
En zo moeilijk is het helemaal niet. Je hoeft alleen maar dit stukje bru
to nationaal product in kilowattuur opbrengst te meten, in plaats van in
transactie-euro’s energierekening.
Wie denkt dat het onrealistisch is dat de staat een lagere energiereke
ning als economisch ongewenst zal beschouwen, heeft het ernstig mis. We
hebben het de afgelopen jaren al een paar keer gehoord. De economische
prognoses vielen tegen, er was geen economische groei en dat was allemaal
de schuld van de zachte winter. Want daardoor werden er minder fossiele
brandstoffen verkocht en daarom gaat het slecht met de economie, aldus
de regering, die nota bene als streven heeft om minder co2 uit te stoten.
Een staat die haar burgers vertelt dat de burgers slechter af zijn als zij
minder stookkosten hebben, het moet niet gekker worden. Toch gebeurt
het. In een wereld waarin economie en financiën niet langer in de pas lo
pen.
De bizarre spagaat tussen vooruitgang en economische groei De discre

pantie tussen de reële economie en de financiële ‘boekhouderseconomie’
viel vroeger nooit zo op. Door snellere veranderingen in de reële economie,
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valt het nu wél op. Aangedreven door het vliegwiel van de technologie
gaan we steeds slimmer werken. In veel bedrijfstakken zijn revolutionair
nieuwe productiemethoden ontstaan. Sommige bedrijfstakken zijn zelfs
grotendeels weggeconcurreerd door zwermen informeel samenwerkende
‘amateurs’. De vooruitgang vertaalt zich in slimmer werken, waardoor in
minder tijd betere producten en diensten worden gemaakt, tegen lagere
kosten. Dus lagere prijzen! Maar hoe valt dat dan te rijmen met econo
mische groei, die wordt uitgedrukt in een optelsom van geldbedragen?
Economische groei, uitgedrukt in geld, dat kan helemaal niet! Het is een
contradictio in terminis. Een luchtballon.
De afgelopen jaren is al meermalen voorspeld dat de economische groei
zou terugkeren. Denkend aan die luchtballon, hebben we die voorspellin
gen geen enkele keer geloofd. En terecht, zo bleek, want evenzovele keren
kwam later het bericht dat er toch weer tegenvallers waren en dat de eco
nomische groei nog even op zich liet wachten. Maar in de zomer van 2015
klinken de jongste voorspellingen wel héél erg zelfverzekerd: aan het eind
van dit jaar komen we uit op 2 procent economische groei in Nederland.
Er wordt al bij voorbaat gejuicht. Wat nou als die voorspelling dit keer wél
klopt? De nieuwslezer zal een vrolijk gezicht opzetten, dat is wel zeker.
Maar wij zullen eerder bezorgd kijken. Want als iets gebeurt wat eigenlijk
helemaal niet kan, dan moet er iets anders aan de hand zijn. Als vele pro
ducten en diensten door slimmer werken steeds goedkoper worden, maar
desalniettemin stijgt het bedrag van de totale kassabon, dan moeten er
dus ook producten zijn die steeds duurder worden. De boekhouders van
de staat kunnen de luchtballon verder opblazen, door allerlei bedragen,
al dan niet kunstmatig, te verhogen. Als de parkeertarieven omhooggaan,
stijgt het bnp. Als ambtenarensalarissen omhooggaan, stijgt het bnp. Als
de gemeente een ton te veel betaalt voor de aanleg van een fietspaadje,
stijgt het bnp.
Boekhouding is een elastieken begrip. Op papier kan iedereen zich rijk
rekenen. Wilt u miljonair worden? Kan binnen drie minuten geregeld zijn.
Hoe dan? Verkoop uw oude herenfiets aan uw buurman voor 1 miljoen
euro, onder voorwaarde dat u dan zijn oude damesfiets koopt, eveneens
voor 1 miljoen. Zo, nu hebt u allebei een miljoen verdiend. De staat kan dit
trucje veel beter. Verzin een nieuwe lantaarnpaalbelasting* en incasseer in
totaal tien miljard euro. Keer vervolgens deze 10 miljard euro ook weer uit,
in de vorm van een lantaarnpaaltoeslag voor armlastige straatverlichtings
behoeftigen. Zo! Het bnp is zojuist met 10 miljard gestegen. We hebben
weer economische groei!
Maar is dit ook vooruitgang? Of is dit achteruitgang? Want we hebben
nog net zoveel lantaarnpaallicht als voorheen, en netto nog net zoveel geld
* Verander desgewenst het woord lantaarnpaal in een ander woord. Iets met zorg, kinderoppas, huur. Wellicht komt het trucje u nu opeens heel bekend voor?
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over. Alleen hebben we een deel van onze kostbare tijd verspild met het in
vullen van nutteloze formuliertjes. Tijd die we nu niet meer hebben om aan
de vooruitgang te werken. Of om iets anders leuks te gaan doen. Om nog
maar te zwijgen van die duizenden mensen die fulltime bezig waren om de
lantaarnpaalbelasting en -toeslagen in goede banen te leiden. Hadden die
niet nuttiger werk kunnen verrichten?
Kunstmatige boekhoudtrucs veronaangenamen ons leven. Maar het kan
nóg erger. Reële tariefsverhogingen van overheidsdiensten zijn nog veel
ernstiger. Daarin schuilt een serieus gevaar. Want als aan de ene kant be
drijven in de marktsector (gedwongen door de concurrentie) steeds betere
producten en diensten maken tegen lagere prijzen, en aan de andere kant
organisaties in de (semi-)collectieve sector steeds verder uitgeklede dien
sten leveren, tegen hogere prijzen (om de economische groei maar op peil
te houden), dreigt er een tweedeling die afstevent op politieke instabiliteit.
Want de facto zou dat erop neerkomen dat de belastingdruk (het totaal aan
directe, indirecte en verkapte belastingen) voortdurend blijft toenemen.
Maar belastingdruk is nooit oneindig oprekbaar. Er zit een grens aan wat
een samenleving maximaal accepteert.
Wanneer die grens gepasseerd wordt, ontstaat een opstand, waarbij de
chaos ons inziens vele malen groter zal zijn dan in de crisissituatie waar
in de geldautomaten geen bankbiljetten meer zouden uitspuwen. Om de
wiskundige logica van een vergaande tweedeling tussen marktsector en
collectieve sector te illustreren: als een auto ieder jaar goedkoper wordt
en een parkeerplaats wordt ieder jaar duurder, dan komt er wiskundig een
moment waarop de parkeerplaats duurder is dan de auto. En dan? Dan is
er een onhoudbare situatie ontstaan. Dan ontstaat in het gunstigste geval
spontaan het fenomeen ‘wegwerpauto’. Een briefje met de woorden ‘grof
vuil’ onder de ruitenwisser plaatsen, wordt dan goedkoper dan een par
keerticket onder de ruitenwisser plaatsen. In het ongunstigste geval ont
staat spontaan een massaal volksoproer waarbij alle parkeerautomaten in
brand worden gestoken. En dan maar hopen dat het daarbij blijft.
In hoofdstuk 11 opperen we een aantal constructieve ideeën hoe deze
dreiging gepareerd zou kunnen worden. Maar het begint ermee dat we een
mythe onder ogen moeten zien: de mythe van de eeuwige groei.
Massaal misverstand Groei kan onmogelijk oneindig zijn. De natuur leert

ons dat (zie kader: Biomimicry), de geschiedenis leert ons dat (het Ro
meinse Rijk, de koloniën, de Sovjet-Unie, etc.), de logica leert ons dat.
Desondanks heerst nog steeds het massale misverstand dat zodra het over
economie gaat er wél zoiets bestaat als eeuwige groei.
Staten geven standaard ieder jaar meer geld uit dan er binnenkomt, le
nen het tekort, en schijnen te denken dat de staatsschuld oneindig door
kan groeien. Beursgenoteerde bedrijven hanteren dezelfde mythe, maar
dan aan de pluskant van de resultatenrekening. Winst maken is essentieel
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voor ieder bedrijf. Maar beursgenoteerde bedrijven hebben door het dna
van hun organisatiemodel niet eens voldoende aan winst. Het doel is om
de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Daarvoor moet de aandelen
koers stijgen. Bij een stabiele winst blijft de koers ook stabiel. Dus winst is
niet genoeg, de winst moet ieder jaar groter worden.
Hoe doet een klein niet-beursgenoteerd bedrijf dat eigenlijk? Denk eens
aan een beginnende dorpskroeg. De eigenaar bouwt stapje voor stapje zijn
zaak op. Het wordt steeds drukker, hij begint winst te maken. Dat smaakt
naar meer. Hij verbetert zijn product, verbreedt zijn assortiment, de winst
neemt toe. Hij verhuurt zijn kroeg in de ochtenduren als vergaderruimte,
de winst neemt weer toe. Hij investeert in live muziek. Nu komen er zelfs
gasten uit de omliggende dorpen. De tap stroomt, de omzet stijgt en de
winst neemt toe. Omdat al zijn gasten zo tevreden zijn, durft hij het wel
aan om zijn drankprijzen iets te verhogen. De winst neemt nog verder toe.
Dit kan jarenlang doorgaan, maar iedere dorpskroegbaas weet dat er ooit
een moment komt dat verdere groei niet meer mogelijk is. Het maximum
is bereikt. Nu komt het aan op stabilisatie. Door de omzet en de winst op
een stabiel peil te houden, is er een dynamiek waarbij de drie hoofdrol
spelers allemaal happy zijn. De drie hoofdrolspelers, dat zijn de baas, het
personeel en de klanten. De baas incasseert ieder jaar een gezonde stabiele
winst, de werknemers hebben een leuke baan voor een redelijk salaris, de
klanten hebben een prima product voor een prima prijs. Iedereen is tevre
den in dit micro-economische ecosysteem. Iedere ervaren dorpskroegbaas
weet dat deze dynamiek tientallen jaren stabiel kan blijven voortbestaan,
door alleen maar bijtijds het product een klein beetje aan te passen aan de
tijdsgeest, zodat de zaak niet vergrijst.
Maar wat nu als de eigenaar geen zelfstandige kroegbaas zou zijn, maar
ceo van de nv Dorpskroeg en hij kreeg als opdracht om koste wat het
kost de winst nóg verder te vergroten? Het maximum was toch al bereikt?
Nu moet hij terugvallen op radicale managementtechnieken. Bijvoor
beeld personeelsleden ontslaan en de rest harder laten werken. De lonen
verlagen. De prijzen van de consumpties verhogen. De kwaliteit van zijn
product verlagen, in de hoop dat niemand het merkt; het bier aanlengen
met water, een kleiner maatje glas. Allemaal maatregelen die de dynamiek
waarin alle hoofdrolspelers tevreden waren, bedreigen. De paradox is dat
de vergroting van de winst boven het natuurlijk maximum de continuïteit
van het bedrijf juist in gevaar brengt.
In het corporate bedrijfsleven is deze paradox business as usual. Zolang
bedrijven nog een efficiency-slag kunnen maken, is het corporate systeem
een zeer probaat middel om meer geld te verdienen. Maar zodra een bedrijf
het natuurlijke maximum heeft bereikt, kan het corporate systeem zeer de
structieve bijwerkingen vertonen. Regelmatig worden financieel volkomen
gezonde bedrijven weggesaneerd, terwijl ze gewoon ieder jaar een stabiele
winst maken. Maar een anonieme aandeelhouder, aan de andere kant van
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Biomimicry: de natuur als leermeester
Biomimicry is een relatief jonge
wetenschap, die de natuur als
inspiratiebron gebruikt voor nieuwe
technologie. Als we een klein wondje
hebben, is dat meestal na een week
alweer onzichtbaar genezen. Hoe doet
de natuur dat toch? Misschien kunnen
we dat kunstje afkijken en zelfhelende
plastics maken? Een haai kan tijdens
het zwemmen de textuur van zijn huid
aanpassen om zodoende de weerstand te verminderen. Zwembroekfabrikant Speedo keek dit kunstje af,
zodat Pieter van den Hoogenband een
nieuw wereldrecord kon zwemmen.
U vindt dit niet zo boeiend, want
u houdt niet van sport? Misschien
vindt u het wel boeiend wanneer klm
hetzelfde kunstje toepast en daardoor
bijna 100.000 liter kerosine per vliegtuig per jaar bespaart.
Onze longen zijn in staat om co2 aan
de lucht te onttrekken, alvorens we
uitademen. Dat is slim! Als we nou
eens soortgelijke filters in schoorstenen plaatsen, dan kan het broeikasgas
opgevangen worden vóórdat het
de atmosfeer in gaat. Er zijn ook al
wetenschappers die erin zijn geslaagd
om co2 uit de lucht te filteren en dit
met behulp van een enzym (uit de
natuur!) om te zetten in kalksteen,
waarmee gebouwen kunnen worden
gebouwd. Het mooie hiervan is dat
een afvalstof die alleen maar problemen geeft, wordt omgetoverd in een
nuttige stof die oplossingen biedt.
Milieufreaks kwijlen van zulke nieuwe
technologieën, maar ongemerkt
is de impact voor boekhouders op
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termijn misschien nog wel vele malen
groter. Want in de boekhouding staan
enorme bedragen voor de kosten van
afvalverwerking, plus hoge kosten
voor de inkoop van grondstoffen.
Als we het afval omzetten in nuttige
grondstoffen, verdwijnen die beide
bedragen uit de boekhouding. De
econoom zegt: ‘Jippie, we kunnen nu
meer gebouwen maken’, de boekhouder zegt: ‘Shit, het gaat helemaal niet
goed op de balans.’
‘Relatief jonge wetenschap’ is maar
relatief. Want al eeuwenlang laten
bouwmeesters en uitvinders zich
dankbaar inspireren door vormen en
patronen die ze in de natuur ontwaren. Spinnenwebben, honingraten,
mierenkoloniën, de gulden snede; de
natuur heeft al een kleine vier miljard
jaar bewezen dat ze tot efficiënte wondertjes in staat is, zónder dat daar ooit
een mensenhand aan te pas is gekomen. En al miljarden jaren lang kijken
miljoenen verschillende diersoorten
opmerkelijk eensgezind aan tegen het
concept groei. Groei is nuttig, groeien
doen ze allemaal. Maar uitsluitend
als ze nog jong zijn! Dan komt de
stabilisatiefase. Van al die miljoenen
diersoorten is er maar één koppige
dwarsligger die gelooft in eeuwige
groei, en dat is de homo economicus.
Maar deze diersoort bestaat ook nog
maar heel kort. Misschien moet die
homo economicus eerst volwassen
worden, alvorens het in te zien. Net
zoals hij in een eerdere levensfase al
heeft geleerd dat Sinterklaas niet echt
bestaat.
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de wereld, die het bedrijf niet eens kent — noch de mensen die er werken,
noch de producten die zij maken, noch de klanten die ze kopen — dwingt
botweg een sanering af om op die manier een koerswinst te boeken op zijn
aandelen in het moederbedrijf. De destructieve bijwerking is dan dat de
drie tevreden hoofdrolspelers in een florerend micro-ecosysteem van de
ene op de andere dag geslachtofferd zijn. De directie en de werknemers
zijn hun baan kwijt, de klanten zijn hun geliefde product kwijt. En waar
om? Omdat er moedwillig een stuk reële economische waarde (iedereen
was happy) is opgeofferd ten faveure van een stuk virtuele boekhouders
waarde (koerswinst).
De aandelenbeurs als nieuwe zondebok Sinds het begin van de mondiale

financiële crisis is het imago van de beroepsgroep bankiers er niet bepaald
op vooruitgegaan. Banken en bankiers zijn wereldwijd massaal aange
wezen als dé zondebok. Veel werknemers durven nauwelijks nog in het
openbaar te zeggen dat ze voor een bank werken. Maar is die zondebokrol
wel helemaal terecht? Een bank is ook maar gewoon een bedrijf. En daar
werken gewone mensen. Daar zitten heel aardige mensen tussen, maar ook
stomme mensen. Eigenlijk net zoals bij een gevulde-koekenfabriek. Als
we een stapje dieper kijken in de keuken van een bank, dan zien we een
bedrijf — met werknemers — dat moet opereren in een complex mondiaal
financieel systeem, een set van regels. Als een bokser iemand een hersen
beschadiging slaat, is die bokser dan een slecht mens, of komt het door de
spelregels van de bokssport? Je hoeft natuurlijk geen bokser te worden,
dus oké, het ligt ook een beetje aan die bokser. Maar primair ligt het aan
het systeem ‘bokssport’ dat er een stukje wereld is ontstaan waar het — in
tegenstelling tot in de rest van de wereld — kennelijk legaal is om elkaar de
hersens in te slaan.
De spil waar het financiële systeem om draait, is wellicht de aandelen
beurs (en ook andere financiële beurzen, maar dan wordt het verhaal te
ingewikkeld). Zou het kunnen dat het systeem van aandelen, dat ooit een
briljante en buitengewoon nuttige uitvinding was, in de loop van een eeuw
is geëvolueerd naar een destructief systeem?
In oorsprong was het beslist een slim idee. Een ondernemer wilde de
wereld verrijken en mooie dingen produceren, maar dan had hij eerst geld
nodig om een machine te kopen. Dat geld moest hij lenen bij een bank,
voor een vast rentebedrag, bijvoorbeeld 5 procent rente. Maar hoe kun je
vooraf zo zeker weten dat de ondernemer zal slagen en in staat is de rente
te betalen en de schuld af te lossen?
Aandelen waren de oplossing hiervoor. Naast de vastrentende lening
kon er nu ook risicodragend kapitaal verschaft worden. De kapitaalver
schaffer deelt mee in de winst én in het risico. Als de ondernemer succesvol
is, incasseert hij geen 5 procent vaste rente, maar bijvoorbeeld 10 procent
variabel dividend, of misschien wel 15 procent. Maar als de ondernemer
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geen winst maakt, krijgt hij niets. Of erger nog: hij kan zelfs zijn hele inleg
kwijtraken.
De aandeelhouder keek de ondernemer dan dus ook goed op de vingers,
kwam regelmatig in de fabriek kijken om te controleren of er wel goed
genoeg gewerkt werd.
Een briljant systeem, dat tot gevolg had dat er heel wat meer econo
mische bedrijvigheid kwam. Want risicovolle projecten, daar wil niemand
in investeren voor een schamele 5 procent vaste rente. Maar als het po
tentiële rendement omhooggaat, is dat een goede compensatie voor het
verhoogde risico.
Dit systeem werd geperfectioneerd door een enorme hoeveelheid wet
geving. Te beginnen met het Wetboek van Koophandel waarin de Naamlo
ze Vennootschap een plaats kreeg. En te eindigen met zeer gedetailleerde
regelgeving over verslaglegging en handel in voorkennis. In de tussentijd
werden er ook nog aandelenbeurzen gebouwd. In origine een zeer goede
innovatie, want als aandelen snel en makkelijk verhandeld kunnen wor
den, wordt het nóg interessanter om risicodragend geld uit te lenen.
So far so good. So far, so very good! Maar toen evolueerde het systeem.
Er kwamen intermediairs die risicodragend geld gingen uitlenen, zónder
zelf het risico te dragen. Deze intermediairs bedachten constructies (bij
voorbeeld een beleggingsfonds) waarbij zij wél meedeelden in de winsten,
maar waarbij het verlies volledig op het bordje kwam van de deelnemers
in hun fonds. Het ingebakken zorgvuldige automatische evenwicht tussen
risico en rendement, waar het aandelensysteem op dreef, verdween steeds
meer naar de achtergrond. Dividend? Wanneer heeft u voor het laatst dat
woord gehoord bij een nieuwsbericht over de beurs? Dat is raar, want di
vidend is dé maatstaf waarop het aandelensysteem oorspronkelijk is ge
fundeerd.
Koerswinst, koerswinst, koerswinst is het nieuwe mantra geworden. De
aex of de Down Jones stijgt of daalt, dat is het enige wat nog telt. Omdat
er met koerswinst meer geld valt te verdienen dan met bedrijfswinst. Het
probleem is dat bedrijfswinst en koerswinst lang niet altijd parallel lopen.
En soms zelfs compleet haaks op elkaar staan.
Om bedrijfswinst te boeken, moet een bedrijf een jaar lang hard wer
ken. Een deel van die jaarwinst wordt in de vorm van dividend uitbetaald
aan de financier die risicodragend kapitaal heeft verschaft. Het jaar daarop
probeert het bedrijf slimmer te werken. Bijvoorbeeld enerzijds door meer
te verkopen en anderzijds door verliesgevende activiteiten te staken. Als
dat lukt zal de bedrijfswinst stijgen, en zal ook het dividend een jaar later
omhooggaan.
Net zo lang totdat het maximum aan efficiëntie is bereikt. Dan ontstaat
een stabiele bedrijfswinst en een stabiel dividend. Tot zover functioneert
het oorspronkelijke systeem van aandelen nog prima.
Het systeem verandert echter in een zeer destructief systeem zodra de
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geldschieter niet meer in bedrijfswinst geïnteresseerd is, laat staan in het
dividend. Voor dividend moet een jaar lang gewerkt (of gewacht) worden,
maar de moderne aandelenbeursspeculant wil niet een jaar wachten, die
wil het liefst in een flitsseconde zijn aandelen verkopen en weer met winst
doorverkopen.
Rijk in een flits Aan het eind van de vorige eeuw deed het fenomeen flitshan

del (ook bekend als high-frequency trading) zijn intrede op de beurs. Door
binnen een fractie van een seconde te kopen, te verkopen en meteen weer
te kopen, kunnen met kleine koersverschillen grote winsten gemaakt wor
den. Volgens wetenschappelijke schattingen is in de Verenigde Staten al
ongeveer 75 procent van de beurshandel flitshandel. Flitshandel gebeurt
volledig geautomatiseerd. De algoritmes in de software kijken daarbij niet
of de ceo van aandeel xyz vandaag een slim strategisch besluit heeft ge
nomen, waardoor de toekomst van het aandeel xyz er zonnig uitziet. In
de beperkte hoeveelheid beschikbare milliseconden, is er helemaal geen
tijd om de bedrijfsvoering van xyz onder de loep te nemen. Sterker nog:
de algoritmes van de flitshandel weten niet eens wie de ceo van xyz is,
zelfs niet wat voor producten xyz produceert. De prognose van wat de
aandelenkoers over een kwart seconde zal zijn, is uitsluitend gebaseerd op
koersfluctuaties van de afgelopen seconden.
De flitshandel is in feite niets anders dan de supersonisch snelle geau
tomatiseerde opvolger van de ‘technische analyse’, de categorie beurshan
delaren die hun aan- en verkoopbeslissingen baseren op grafieken van
recente koersschommelingen.
Terwijl de aandelenbeurs oorspronkelijk in het leven is geroepen om de
economie te dienen, om de totstandkoming van economische bedrijvigheid
te faciliteren, is op de beurs gaandeweg een loskoppeling ontstaan tussen
speculant en economie. Het aandeel is niet meer dan een lettercode. Een
speculant in Verweggistan kan aandelen Heineken kopen zonder er ook
maar het flauwste benul van te hebben dat het een biermerk is. Is dat erg?
Nee, dat maakt niet uit, er zijn ook legio kopers die een glas Heineken be
stellen zonder te weten dat daar hop in zit. Waarom zou je aan kopers van
een aandeel bier hogere eisen stellen dan aan de kopers van een glas bier?
De schoen wringt ergens anders. Het dashboard van de moderne beurs
speculant kijkt niet of nauwelijks nog naar bedrijfsperformance, maar is
vrijwel uitsluitend gebaseerd op koersstijging. Echter, een stabiel bedrijf
met stabiele productie, stabiele afzet en stabiele winst, heeft logischerwijs
ook een stabiele koers met een stabiel dividend. Voor een oldskool beleg
ger zou dat voldoende moeten zijn. Zolang het dividend maar hoger is dan
de rente op een spaarrekening, is het met dividendopbrengst aangenamer
rentenieren dan met spaarrente. Maar een speculant neemt geen genoegen
met dividend, die wil koerswinst. En koerswinst kan alleen bij groei. De
mythe van de noodzakelijke groei is weliswaar zeer wijdverbreid, maar is
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in feite een hoax die in het leven geroepen is door ‘mensen die geld willen
verdienen zonder ervoor te werken’.
Terwijl de moderne speculant zichzelf heeft losgekoppeld van de econo
mie, is omgekeerd die loskoppeling er niet. De ceo van een beursgenoteer
de onderneming heeft ‘het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde’
boven aan zijn takenlijstje staan. Zolang de bedrijfsvoering nog geopti
maliseerd kan worden, is dat streven een uitstekende sto(c)k achter de
deur voor efficiencyverbeteringen. Maar zodra de maximale afzet en de
maximale efficiency zijn bereikt, keert het aandelensysteem zich tegen het
bedrijf. Wanneer de ceo met het mes op de keel wordt gedwongen om
groei te realiseren, terwijl de rek er al uit is, wat moet hij dan? Dan komen
de duistere kanten van het onvolprezen kapitalistische systeem bovendrij
ven. Bijvoorbeeld concessies aan productkwaliteit. Concessies aan perso
neelsbeleid. Goedkopere grondstoffen, onvoldoende geschoold personeel,
verlaagde veiligheidsnormen. Het verhuizen van de productie naar lage
lonenlanden. Gesjoemel met fiscale routes om de winstbelasting te verla
gen. Alles om de nettomarge — op korte termijn — te verhogen, zodat de
aandelen kunnen stijgen. Of boekhoudkundige trucs om op zijn minst de
suggestie te wekken dat de toekomstige winst nog verder omhoog kan, tot
boven het natuurlijke maximum.
Op de lange termijn brengt een bedrijf zijn eigen continuïteit in gevaar
door te vergaande concessies te doen. Wanneer een passagiersvliegtuig
met minder kerosine opstijgt, zullen de kosten omlaaggaan en zal het be
drijf op korte termijn zijn winst vergroten. Geen passagier die het merkt.
Totdat er over een paar jaar een keer een vliegtuig neerstort wegens brand
stofgebrek en bekend wordt dat het luchtvaartbedrijf structureel marchan
deert met de veiligheidsnormen. Dan zullen de koersen van dat bedrijf net
zo hard neerstorten als een vliegtuig zonder brandstof. Maar de horizon
van de beurs is vrij beperkt. De ceo heeft als belangrijkste horizon zijn
eerstkomende kwartaalcijfers. En de speculant? Die weet dat het vliegtuig
heus niet zal neerstorten net in die ene flitsseconde dat hij de aandelen
bezit.
Uitverkoop Nog ingrijpender voor de economie wordt het als speculanten

niet een enkel aandeeltje kopen, maar hun krachten bundelen en com
plete meerderheidsbelangen kopen. Van de ene op de andere dag kan een
bedrijf van eigenaar wisselen, kan bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf in
buitenlandse handen komen. Sinds het begin van deze eeuw is dat al een
hele reeks Nederlandse bedrijven overkomen. Zelfs voormalige staatsbe
drijven ontsnappen niet aan deze uitverkoop. Op het eerste gezicht lijkt
deze ontwikkeling iets waar alleen maar sentimentele nationalisten zich
druk over maken. We zijn geneigd om te zeggen: Kom op zeg! We wonen
in een globale economie. De wereld houdt niet op bij het drielandenpunt in
Vaals. Totdat we de werken van Keynes er nog eens op naslaan — de held
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Van oer-Hollandsche bedrijven,
de dingen die voorbijgaan
klm is Frans.
Stork is Engels.
Nedcar is Japans.
upc en Ziggo zijn Amerikaans.
Essent is Duits.
Hoogovens is Indiaas.
Grolsch is Zuid-Afrikaans.
Nuon is Zweeds.
De Nederlandse Kabelfabriek en Draka zijn Italiaans.
Bührmann-Tetterode en de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek zijn
gefuseerd, en later weer in velen delen opgesplitst, die o.a. in Amerikaanse,
Australische en Ierse handen zijn gekomen.
Nutricia (Numico) is Frans.
De Amsterdamse effectenbeurs was een tijd Amerikaans, maar is sinds kort weer
Nederlands.
Margriet, Libelle, Panorama, sbs6 en de avro-bode zijn Fins (Sanoma).
De Volkskrant, nrc, Het Parool, Algemeen Dagblad en Trouw zijn Belgisch.
rtl4 tot en met rtl8 zijn Luxemburgs.
Arriva streekvervoer is Duits.
Berghuizer Papierfabrieken werd Zweeds-Fins, waarna de Scandinavische
eigenaar de Nederlandse fabriek sloot om overcapaciteit uit de markt te halen.
sns Bank, Reaal verzekeringen en Zwitserleven zijn Chinees.
ado Den Haag is Chinees.
Vitesse werd eerst Georgisch, later Russisch.
De Koninklijke ptt werd opgesplitst in ptt Post en kpn. kpn is deels Mexicaans
en werd bijna 100 procent Mexicaans. ptt Post is als tnt Post een tijdje
Australisch geweest.
Disclaimer: dit overzicht is slechts illustratief, het kan foutjes bevatten en het kan
ook dagelijks veranderen.
Update bij de 3e druk: Vroom & Dreesmann was Amerikaans (Sun Capital), wordt
nu waarschijnlijk Canadees (Hudson’s Bay). Grolsch wordt wellicht Japans
(Asahi).
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van de twintigste-eeuwse westerse regeringen. Keynes zei dat nationale
overheden best meer geld mochten uitgeven dan ze bezitten. Het tekort
leen je gewoon bij, dat geld pomp je in de economie, en dan ontstaat er een
multipliereffect. Maar diezelfde Keynes waarschuwde er ook nadrukkelijk
voor dat er een lek zit in die multiplierwerking. Geld dat naar het buiten
land stroomt, dáár profiteert de binnenlandse economie niet van!
Het gekke is dat we zelden iets over dít aspect horen als de discussie
gaat over de gevolgen van Nederlandse bedrijven die aan het buitenland
worden verkocht. Als bijvoorbeeld het Twentse bierbedrijf Grolsch een
flinke winst maakt en die winst komt terecht bij lokale aandeelhouders,
dan zal dat geld weer terugstromen in Twente. De aannemer in Oldenzaal
krijgt opdracht om een grote villa te bouwen, de Mercedesdealer in En
schede verkoopt een paar auto’s extra, en zo ‘multiplyen’ die euro’s vrolijk
verder, als een tsunami van regionale economische stimulering. Maar als
de winst van de bierfabriek in Groenlo terechtkomt in de zakken van de
nieuwe Zuid-Afrikaanse eigenaren, hoeveel van hen zullen dan een auto in
Twente gaan kopen?
De aandelenbeurs, eens de aanstuwende motor van de economie, is ver
worden tot een ongrijpbaar stuurloos vehikel dat de economie misschien
inmiddels al meer schade berokkent dan dat het goeddoet. Op het criteri
um duurzaamheid scoort de aandelenbeurs in zijn huidige staat niet echt
beduidend hoger dan de gewoonte om fossiele brandstoffen in de fik te
steken om onze huizen te verwarmen. In het volgende hoofdstuk doen we
enige suggesties hoe het wél duurzaam zou kunnen.
Lijdt de staat aan het stockholmsyndroom? Als de staat wordt gegijzeld

door een ongrijpbaar financieel systeem, waarom probeert zij daar dan
niet aan te ontsnappen? In de sociale wetenschappen wordt het verschijn
sel van de irrationele gijzelaar sinds 1973 verklaard met het begrip ‘stock
holmsyndroom’. De gijzelaars bij een uit de hand gelopen bankoverval in
Stockholm namen het voor hun gijzelnemers op, zelfs nog ná de zesdaagse
gijzeling. Tijdens de verhoren hielden ze zich in, ten voordele van de gij
zelnemers. De psycholoog Nils Bejerot, die de politie bijstond, gaf de naam
aan dit verschijnsel. Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot
ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer ab
solute controle over de gijzelaars kan uitoefenen en binnen die absolute
controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld
door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een
paradoxale situatie omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich
slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de
gijzelnemer.
Zou een staat ook aan dit syndroom kunnen lijden? Ja, waarom eigenlijk
niet? Het financiële systeem biedt de staat weliswaar niet letterlijk voedsel
en beschutting, maar verschaft wel de geldstromen om de tekorten op de
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staatsbegroting te dichten, waarmee letterlijk voedsel (o.a. ambtenarensa
larissen) en beschutting (o.a. overheidsgebouwen) worden betaald.
In werkelijkheid ligt het allemaal nog veel gecompliceerder. Niet alleen
de rijksbegroting van het komende jaar staat onder invloed van de gijzel
nemer, maar ook de toekomstige pensioenvoorzieningen van een hele natie
zijn ondergebracht in datzelfde financiële systeem. Alsmede de complete
nationale woningenvoorraad, die voor een groot deel onder hypotheek rust
bij dat financiële systeem. Een woningmarkt die op een gekunstelde wijze
bestaat bij de gratie van de mythe van eeuwig stijgende huizenprijzen. Een
wonderlijke mythe, want in de rest van de economie (met uitzondering van
zeldzame verzamelobjecten), weten we niet beter dan dat goederen na het
moment van aanschaf logischerwijs alleen nog maar in waarde kunnen da
len. Tweedehands is altijd goedkoper dan nieuw. En als dan op een dag de
mythe van de eeuwig stijgende huizenprijzen wordt doorgeprikt, zien we
dat de staat — als gijzelaar van een financieel systeem — compleet in paniek
raakt. Want als de huizenprijs daalt komen hypotheken onder water. Als
hypotheken onder water komen, hebben banken rommelhypotheken. Als
banken rommelhypotheken hebben, kunnen ze omvallen. Als banken om
vallen moet de staat de bank redden. Om de bank te redden moet de staat
weer extra geld lenen. Maar om dat geld te kunnen lenen moeten er wel
nog banken over zijn met voldoende gezonde hypotheken. Want anders
komt ‘voedsel en beschutting’ in gevaar.
In deze domino-carrousel is de gegijzelde staat er alles aan gelegen om
de huizenmarkt overeind te houden. Geen middel wordt geschuwd. Zelfs
het deel van de bevolking dat nog nooit een huis heeft gekocht, moet hier
fors aan meebetalen. De huurprijzen van huurwoningen worden verhoogd!
Want een huizenkoper vergelijkt zijn hypotheeklasten met het alterna
tief van een maandhuur. Dus hoe hoger de huren, des te meer hij voor een
huis wil betalen.
Volgens de algemene economische wetten van prijsvorming kunnen hu
ren echter helemaal niet stijgen bij waardedaling van het huurobject. Als
de aanschafprijs van een auto omlaaggaat, gaat logischerwijs ook de huur
prijs van die auto omlaag. Dus als de prijs van een woning omlaaggaat,
zou de huurprijs naar rato moeten meedalen. Om stijgende huurprijzen
bij dalende huizenprijzen toch maar goed te praten, werd er met behulp
van subtiele framing (zie hoofdstuk 6) een fraai nieuw woord bedacht:
de scheefhuurder! En het wordt massaal geslikt voor zoete koek. Uiterst
merkwaardig, want als iemand met een salaris van drie keer modaal een
goedkope pizza margherita bestelt, wordt die toch ook geen scheefeter ge
noemd? Toch zou het in de praktijk beslist een welkome oplossing zijn
voor noodlijdende restauranthouders in crisistijden wanneer de scheef
eters naar de betere restaurants worden verjaagd. Maar om daarvoor nou
het begrip scheefeter te introduceren is gewoon te hilarisch om serieus
te overwegen. Geen eerlijke vergelijking omdat huurcorporatiewoningen
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gesubsidieerd zijn? Dat ligt er maar aan hoe je de boekhouding van een
woningcorporatie bestudeert. Wij achten het verre van ondenkbaar dat er
in een vrije competitieve woningmarkt huurwoningen door een commer
ciële aanbieder aangeboden zouden kunnen worden voor dezelfde of lage
re maandhuren dan voor de huidige sociale huurwoningen nu.
Een gegijzelde staat zou in plaats van het aanleggen van allerlei kunst
matige noodverbanden binnen het financiële systeem, ook een poging
kunnen wagen om te ontsnappen uit de gijzeling. Dat vereist moed. Heel
veel moed. Is wellicht zelfs politiek onhaalbaar. Maar dat wordt anders
wanneer er bij toeval een ontsnappingskans op een presenteerblaadje
wordt aangeboden…
De bank is van ons Als staten zijn gegijzeld door een ongrijpbaar financieel

systeem en als ook — in mindere mate — gezonde beursgenoteerde bedrij
ven gegijzeld worden door een ongrijpbare aandelenbeurs, dan zou je toch
verwachten dat beide samenspannen om te ontsnappen uit de gijzeling, als
ze daartoe de kans krijgen. Door een samenloop van omstandigheden is
abn Amro in oktober 2008 ontsnapt aan de aandelenbeurs, met dank aan
de Nederlandse staat, die alle aandelen opkocht en zodoende de alleen-
eigenaar werd. De staat, dat zijn we zelf. Dus die bank is van ons. Het grap
je kostte een slordige 30 miljard euro (bijna 1800 euro per ingezetene van
de staat der Nederlanden), maar dan heb je ook wat: de grootste bank van
het land, gemeten in aantal rekeninghouders. Maar vanaf eind 2015, aldus
zeer vergevorderde plannen, worden de aandelen weer verkocht. Verwach
te opbrengst: 18 miljard euro. Als het meezit!
Dat de opbrengst grofweg de helft is van de aanschafprijs, daar zullen
we niet over zeuren. Het is ook geen enkel argument om wel of niet de
bank te verkopen. Die geschatte 18 miljard van nu, wil niet zeggen dat de
verkoopopbrengst van vandaag te laag is, die zegt alleen maar dat de oor
spronkelijke aanschafprijs in 2008 veel te hoog was.
Niet het verkoopbedrag is betwistbaar, maar dát de aandelen worden
terugverkocht. Aan de beurs! Terug in de gijzeling waar die bank nou net
aan ontsnapt was. Dat is een soort stockholmsyndroom in het kwadraat.
En zonder ook maar enige garantie dat die bank nu wél omvalbestendig
is in een duister ongrijpbaar mondiaal financieel systeem, zodat hij over
zeven jaar niet opnieuw voor 30 miljard moet worden opgekocht.
‘Bankieren is nou eenmaal geen overheidstaak,’ aldus het verkoop
argument van de bestuurders van de staat der Nederlanden, die onze bank
weer willen terugverkopen aan de beurs. Nou, het ging ze anders prima af,
dat bankieren. De laatste jaren maakte onze staatsbank een miljard euro
nettowinst per jaar. En of bankieren een overheidstaak is? Speculeren niet,
zouden we zeggen. Maar het organiseren van een degelijk en betrouwbaar
betalingsverkeer, dat lijkt ons toch echt een overheidstaak pur sang. Dat
is toch gewoon een zeer belangrijke nutsvoorziening? Met een volledige
322

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 323

zeggenschap over de grootste bank van het land, heeft de staat een strate
gische fundering in handen om voorbereid te zijn om ooit uit de gijzeling
te kunnen ontsnappen als de nood aan de man is. Een soort Deltawerken
voor het betalingsverkeer.
Als er dan toch zo nodig gespeculeerd moet worden, dan speculeren
we vrolijk mee. Onze speculatieve voorspelling luidt dat wanneer later het
boek De economische geschiedenis van de 21e eeuw wordt geschreven, het te
rugbrengen naar de beurs van abn Amro in 2015 wordt aangewezen als de
grootste politieke blunder van de eeuw. Met de kennis van dán.
P.S. Op 20 november 2015 is het eerste kwart van de aandelen abn Amro
naar de beurs gebracht.
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Hoofdstuk 11

Nederland Zwermland
De Nieuwe Renaissance

De Renaissance was de periode in de Europese cultuurgeschiedenis die
volgde op de Middeleeuwen. In het geromantiseerde beeld van de Re
naissance is het een vreedzame periode van ongestoorde vooruitgang. In
werkelijkheid ging die overgang gepaard met veel strijd en conflicten. Vol
gens historici begon de Renaissance in de veertiende eeuw in Italië, met
Florence als middelpunt, en verspreidde zich langzaam verder over de rest
van Europa. Florence was het startpunt omdat daar allerlei invloeden en
kennisgebieden samenstroomden waaruit een explosie van nieuwe ideeën
en innovaties ontstond. De beste oplossing in een vakgebied komt immers
bijna altijd uit een ander vakgebied. (Of uit een ander geografisch gebied;
volgens de schrijver Gavin Menzies put de Renaissance uit Chinese in
vloeden.)
Wat in Florence en omstreken gebeurde, zouden we nu kunnen om
schrijven als ‘bridging brains, tech and culture’. Naast de vernieuwingen in de
schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst en de letteren, waren er ook
nieuwe ‘brains’ die de oude opvattingen over de wereld betwistten. De we
reld bleek groter dan voorheen werd gedacht; er werden compleet nieuwe
continenten ontdekt. En ook buiten de planeet aarde zat het universum
toch echt anders in elkaar dan de machtige kerken eeuwenlang beweerd
hadden, zo ontdekten visionairs als Galilei, die dan ook werd opgeroepen
om voor de kerkelijke rechtbank te verschijnen. Andere ‘brains’ betoogden
dat het middeleeuwse feodale stelsel niet langer de meest efficiënte manier
was om een land te managen, laat staan dat het feodale organisatiemodel
een rechtvaardige manier was om schaarse goederen te verdelen. Uiter
aard werd deze moderne zienswijze niet voetstoots aangenomen door de
leenheren van weleer. Op het gebied van technologie was er een hoofdrol
weggelegd voor de uitvinding van de drukpers en de introductie in Europa
van papier. Drukpers + papier betekenden dat de nieuw ontstane inzichten
en kennis veel makkelijker verspreid konden worden.
Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte. Want de Renaissance
kenmerkt zich niet alleen door het enthousiast openstaan voor nieuwe
ideeën en technologische ontwikkelingen, maar óók door het teruggrijpen
op oude wijsheden en waarheden uit de Klassieke Oudheid.
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De Nieuwe Renaissance Zo pakweg rond 2010 begint er zich wederom een

kentering van tijdvakken af te tekenen. Zoals ooit de Middeleeuwen waren
uitgebloeid, zo moet er ook ooit een tijd komen dat de Industriële Revo
lutie is uitgebloeid (tenzij men in eeuwige groei gelooft). Wat het wel las
tig maakt, is dat er nergens kalenders bestaan waarop die einddatum van
dat oude tijdperk precies wordt aangekondigd. Dus zodra oude systemen
beginnen te kraken en te haperen, ontstaan er conflicten en meningsver
schillen, die wel enigszins te vergelijken zijn met echtelijke twisten over de
oude gezinsauto die het weer eens heeft begeven. Vader zegt dat de auto
naar de garage moet om gerepareerd te worden. ‘Want dat ging de vorige
keren toch ook goed?’ Moeder zegt dat die reparaties steeds duurder wor
den, dat ze steeds sneller komen, steeds meer onzekerheid bieden en dat
het nu dringend tijd wordt voor een nieuwe auto. Nog gecompliceerder
wordt het familiaire keuzevraagstuk als ook de kinderen zich ermee gaan
bemoeien en roepen: ‘Waarom hebben we per se een auto nodig? We kun
nen toch ook met de trein en af en toe een deelauto huren?’
Bedrijven en overheden staan steeds vaker voor soortgelijke substantiële
keuzevraagstukken. Moet een uitgever investeren in kopieerbeveiligingen
van e-books? Of is het veel kansrijker om compleet nieuwe businessmo
dellen te bedenken? Moet de gemeente investeren in een uitbreiding van
de plantsoenendienst? Of wordt de stad op een veel goedkopere manier
veel fleuriger als je het openbare groenbezit laat adopteren door buurt
bewoners met groene vingers die je tegoedbonnen voor het tuincentrum
geeft?
De gelijkenissen tussen het Florence van toen en de wereld van nu
zijn zo treffend dat we de wereld van nu zonder aarzeling de Nieuwe Re
naissance durven te noemen. Het tijdperk van nu is het tijdperk waarin
twee belangrijke stromingen zijn begonnen te convergeren. De informa
tiesamenleving en de netwerksamenleving. De belangrijkste technologi
sche aanjager is de combinatie van computers (informatie) en internet
(netwerk). Wat drukpers + papier betekenden voor de vorige Renaissance,
zijn computers + internet voor de Nieuwe Renaissance. En in het kielzog
van die twee convergerende stromen, stromen miljoenen kleine riviertjes
van gespecialiseerde kennis en vernieuwende ideeën uit talloze expertise
gebieden. De kracht van convergerende stromen wordt dikwijls zwaar on
derschat. Ter illustratie dit: de eerste man die een telefoon kocht, kon daar
helemaal niets mee. Doordat anderen ook een telefoon kochten, werd zijn
telefoon steeds meer waard. Ieder mens (of organisatie) met een computer
en een netwerk wordt steeds ‘rijker’ doordat anderen er steeds meer nieu
we kennis aan toevoegen. Mits je de nuttige kennis eruit weet te filteren.
In de Renaissance werd het feodalisme bekritiseerd, in de Nieuwe
Renaissance worden steeds vaker vraagtekens gezet bij het traditionele
hiërarchische organisatiemodel van het Industriële Tijdperk. In de Re
naissance begon men te beseffen dat alle kennis die vanaf de kansels van
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de kerken werd gepreekt, niet allemaal per se waar was. In de Nieuwe Re
naissance groeit het besef dat de massamedia de rol van de kerken hebben
overgenomen, en dat ook vanaf deze kansels nogal eens stellig wordt be
weerd dat ‘de aarde plat is’. En dat dat niet per se waar hoeft te zijn.
In de Nieuwe Renaissance zien we hoe letteren en kunst en technologie
samenkomen, op amateurniveau (tekstje, selfie, Facebook), op professio
neel niveau (oud-journalisten van landelijke kranten maken nieuwe krant
op internet — De Correspondent), maar ook binnen oude hiërarchische
organisaties: kunstenaar Daan Roosegaarde maakt samen met een groot
bouwbedrijf (Heijmans — beursgenoteerd — 2 miljard euro omzet) een
slimme interactieve lichtgevende snelweg, in opdracht van de Provincie
Noord-Brabant.
In de Nieuwe Renaissance worden enerzijds nieuwe ideeën, die moge
lijk zijn geworden door nieuwe technologieën, enthousiast en open be
groet, maar óók is er zo nu en dan een paradoxale roep te horen om terug te
grijpen naar methodes en gewoontes uit de ‘oudheid’, bijvoorbeeld bij de
‘wedergeboorte’ van de moderne deeleconomie. Want een auto delen via
SnappCar, is niet wezenlijk anders dan de boer van duizend jaar geleden
die even een schoffel bij zijn buurman leende. Het verschil is dat de schof
fel van nu met behulp van gps gelokaliseerd, en met behulp van internet
gereserveerd kan worden.
De Nieuwe Renaissance miljoenen malen krachtiger? De drukpers en de

stoommachine worden al geruime tijd genoemd als de twee belangrijk
ste uitvindingen van de geciviliseerde mensheid. De twee technologische
uitvindingen met de meeste impact op ons bestaan. In de afgelopen jaren
wordt steeds vaker de computer + internet als de derde grote uitvinding
van de moderne mensheid genoemd. In deze duiding wordt echter één
klein detail geheel over het hoofd gezien. De drukpers en de stoomma
chine waren zeer impactvolle apparaten die in handen waren van slechts
0,000001 procent van de mensen. Die ene eigenaar van de drukpers beslis
te wat er gedrukt werd. Die ene eigenaar van de stoommachine besliste
waarvoor die machine gebruikt zou worden. Computer + internet daaren
tegen zijn in handen van een paar miljard mensen. En binnen zeer afzien
bare tijd nog eens twee keer zoveel. En al die miljarden mensen kunnen
geheel op eigen kracht, zonder noemenswaardige kosten, beslissen wat er
gedrukt gaat worden en wat er gemaakt gaat worden, en zodoende bouw
steentjes van betekenisvolle impact leveren aan de toekomstige mensheid.
Het kan haast niet anders dan dat de gevolgen van de Nieuwe Renaissance
vele, vele malen groter zullen zijn dan die van de vorige Renaissance. En
sowieso zullen de veranderingen veel sneller gaan als miljarden mensen
aan de knoppen van de toekomst zitten, in plaats van slechts een enkeling
met privileges.
Waar Florence het centrum van de vorige Renaissance was, zo zijn de
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karakteristieken van Nederland zeer geschikt om het oorsprongscentrum
van de Nieuwe Renaissance in Europa te worden.
Nederland gidsland? Vergeleken met andere landen zijn we in Nederland

heel goed in samenwerken. Het begrip polderen is een Nederlands woord,
dat lastig is te vertalen. We zijn relatief goed in het beste ervan maken en
met enig opportunisme dealen met de omstandigheden. Ook tijdens de
Tweede Wereldoorlog, maar toen heette dat samenwerken even collabo
reren. Het is niet leuk om hieraan herinnerd te worden, maar gemiddeld
werkten de Nederlandse organisaties beter samen met de bezetter dan in
andere bezette landen. Ook in de eu staat Nederland weer bekend als een
van de braafste kinderen van de klas.
In een Nieuwe Renaissance, waarin samenwerking een zeer belangrij
ke succesfactor is bij het tot bloei brengen van de nieuwe mogelijkheden,
hebben wij als klein landje heel goede kaarten in handen om voor het eerst
sinds de Gouden Eeuw weer een gidsland te zijn. We hebben bijna geen
analfabetisme, we hebben zeer veel hoogopgeleiden en bijna iedereen
spreekt twee of meer talen. Bijna ieder huis heeft een breedbandaanslui
ting en we hebben geen grote taal-, cultuur- of religieuze barrières.
We zijn nu al early adopters van nieuwe internettoepassingen die via
Silicon Valley naar Europa komen. Uber, Airbnb, Foursquare, Facebook,
we zijn er doorgaans als de kippen bij. Verder is de machtsafstand in Ne
derland zeer laag. We kijken niet zo op tegen autoriteiten, dus we kunnen
heel snel schakelen en verbinden. Op papier kan dat in Nederland veel
sneller en beter dan in andere Europese landen met hun eigen — meer be
lemmerende — structuren.
Wanneer we in de zomer van 2015 op de voorpagina van de krant le
zen dat TNO de noodklok luidt, waarschuwt dat Nederland achterop dreigt
te raken als innovatieland, ‘want de investeringen lopen terug’, dan zijn we
verre van verontrust. Want we begrijpen best dat TNO zichzelf graag als
het middelpunt van Nederland Innovatieland ziet, met een goedgevulde
portefeuille met innnovatieresearchopdrachten, die deels bekostigd wor
den door innovatiesubsidies en deels door grote ondernemingen die daar
om boekhoudtechnische redenen een stempeltje op zetten met ‘R&D-bud
get’. Maar we zien deze uitgaven als slechts een relatief beperkt deel van
wat er allemaal aan innovatie plaatsvindt. In industriële tijden waarin de
innovatie doorgaans werd gerealiseerd met het vervangen van een grote
machine door een nóg grotere machine, was innovatie kapitaalintensief.
Maar in digitale tijden zien we vaak een omgekeerde beweging. De grote
machine wordt juist door een veel kleinere machine vervangen. Een druk
pers wordt bijvoorbeeld ingeruild voor een computer met een software
pakket. Steeds meer innovatie bestaat uit verbeterde productieprocessen
in gewijzigde organisatiemodellen. Wanneer er door slimmer werken en
slimmer organiseren meer wordt geproduceerd met minder middelen, dan
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gaan de financiële investeringen eerder omlaag dan omhoog. De innova
tor die het voor elkaar krijgt om een deel van het productieproces — waar
voorheen nog een vrachtwagen voor nodig was — dusdanig te organiseren
dat het voortaan met een slimme internetoplossing geregeld kan worden,
die koopt volgend jaar geen nieuwe vrachtwagen voor 100 000 euro, maar
koopt nieuwe computers voor 20 000 euro. Innovatie in de eenentwintigste
eeuw gaat in steeds meer gevallen gepaard met demonetarisatie en dema
terialisering. De hoogte van de financiële innovatie-investering wordt dan
ook steeds minder belangrijk. De mentale bereidheid om te innoveren is de
cruciale factor. De mentaliteit om open te staan voor veranderingen. Geen
financiële visie op innovatie, maar meer een darwinistische visie. Niet de
rijkste/sterkste organisatie overleeft, maar de organisatie die zich het beste
kan aanpassen.
De Nooit Af-mentaliteit Als de omstandigheden veranderen, en al helemaal

als die veranderingen heel snel gaan, ontstaat er automatisch een golf van
onzekerheid. Hoe moeten we hiermee omgaan? Met angst? Of met hoop?
Met vastklampen aan wat er nog over is van het oude? Of juist niet, en
loslaten, zodat we beide handen vrij hebben om het nieuwe te pakken?
Het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden is bepalend voor
de slimste strategie. Als een luchtbed heel langzaam leegloopt is het een
prima strategie om één keer per dag het luchtbed op te blazen. Als het
luchtbed sneller leegloopt dan we het kunnen opblazen, is dat een heillo
ze strategie. Net zo zinloos als bijvoorbeeld het volgen van een vierjari
ge beroepsopleiding als dat beroep over vier jaar niet meer bestaat. Toch
gebeurt dit in de dagelijkse praktijk nog steeds. We hebben de afgelopen
anderhalve eeuw de vaste gewoonte aangeleerd om ons eerst uitgebreid te
bezinnen, dan gedetailleerde plannen te maken, de plannen eerst grondig
te onderzoeken, dan nog eens oeverloos te vergaderen, alles nog eens chec
ken en dubbelchecken en dan pas met de bouw te beginnen, waarbij het
plan strak wordt uitgevoerd volgens de bouwtekening waarop de kleinste
details al vooraf zijn bedacht. Maar dan heb je ook wat. Dan is het Af!
Voor eeuwig. In theorie, althans.
In de praktijk korter. Steeds korter. Totdat het nog maar zó kort duurt,
dat de snelheid van verandering de snelheid van de voorbereiding heeft
ingehaald.
De Nooit Af-mentaliteit houdt in: misschien moeten we er vrede mee
sluiten dat dingen Nooit Af zijn. We dóén altijd wel alsof zaken en projec
ten Af zijn, iedereen doet heel erg zijn best om dingen Af te maken, en af
maken is ook beslist een deugd. Maar misschien is beginnen tegenwoordig
wel veel belangrijker dan afmaken. Je ziet die grondhouding nu ook overal
opkomen bij start-ups. Er is nog geen vastomlijnd plan, alleen een richting,
of een doel.
Wij denken dat de mensheid ermee gediend is als heel veel mensen din
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gen gaan beginnen. Want dan ga je dus heel veel dingen leren. Dan lopen
uiteraard ook heel veel dingen in de soep, maar dat is helemaal niet erg. De
explosie van mogelijkheden, ideeën, passie, enthousiasme en plezier die
vrijkomen — zélfs bij mislukkingen — zorgt ervoor dat dingen die vastzaten
los beginnen te komen.
We zijn gewend dat dingen Af moeten. Een probleem moet opgelost
worden met een kant-en-klaar plan. Een onderzoek, een beleidsnotitie, een
stuk op papier met de illusie dat we al precies weten hoe het moet en hoe
het gaat lopen. Als we daar nou gewoon mee stoppen. En we gaan erken
nen: het is nog niet Af, we weten ook nog niet hoe het verder moet, maar
ja, kom even helpen als je het zo goed weet! Wat een verademing zou het
zijn als een minister in een talkshow op tv zou zeggen:
‘Hoe we dit probleem gaan oplossen? Dat weten we zelf eigenlijk ook niet! Ik
heb hele slimme ambtenaren en die komen er ook niet uit, dus als jullie nog
ideeën hebben: we horen het graag. We zijn nog aan het puzzelen en het is best
een moeilijke puzzel.’
Als we gewoon eerlijk met z’n allen zijn. Ook dat is de Nooit Af-mentali
teit.
Individuen, bedrijven, overheden, dat maakt niet uit. Een individu is
in feite gewoon een eenmansbedrijfje dat zijn eigen leven moet zien te
managen. Een visie op de managementkunde is voor een individu net zo
belangrijk als voor een organisatie. Je hebt een beperkte hoeveelheid tijd
en middelen, en daar moet je dan iets moois van zien te maken. Je kunt dat
proberen te plannen. Of je kunt er alvast mee beginnen.
Begint eer gij bezint! Bezint eer gij begint. Dat is de vaste volgorde die we

geleerd hebben. De succesformule van de vorige eeuw. Bij een samenle
ving in transitie werken de oude succesformules kennelijk niet meer zo
goed. Misschien is het wel veel beter om dan de volgorde om te draaien:
begint eer gij bezint! Want als er iets nodig is in een transitietijd, dan is het
wel lerend vermogen. Het vermogen om sneller te leren van datgene wat
je ontdekt. Sneller leren van fouten, sneller uitwisselen met elkaar, kortere
feedbackloops, meer iteratie, trial-and-error, en een andere houding rond
om fouten. We moeten dringend af van die foutencultuur, dat als je fouten
maakt, je gestraft wordt in de organisatie. Dat je dan bijvoorbeeld niet
bevorderd wordt naar een hogere functie. We moeten ophouden met men
sen afstraffen voor fouten, want in een foutencultuur stimuleer je mensen
om zo min mogelijk lerend vermogen te ontwikkelen. De veiligste manier
om fouten te vermijden is door dingen op de oude manier te blijven doen,
ook al heb je al tijdenlang door dat die oude manier steeds slechter werkt.
Innoveren is nieuwe dingen uitproberen. We moeten een open cultuur cre
ëren waardoor we sneller leren van fouten.
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In informele zwermen ontbreekt die foutencultuur meestal. Veel zzp’ers
werken onzichtbaar samen door het volop uitwisselen van kennis en in
formatie onderling. Het lerend vermogen wordt sterk ontwikkeld, zodat
ze sneller en wendbaarder worden. Ze proberen nieuwe dingen uit en ze
leren van de fouten die ze daarbij maken. Een fout maken kost hooguit
een klant, geen hele carrière. De geleerde les is vaak waardevoller dan het
verlies van de klant. In de formele organisaties ontbreekt vaak een veilige
omgeving om van fouten te kunnen leren. Soms is de organisatieomge
ving zelfs zo onveilig, dat mensen informatie achterhouden, manipuleren
en niet open zijn. Het laat zich raden wat voor een invloed dat heeft op het
lerend vermogen van zo’n organisatie.
Wat nodig is, is een andere houding. Hire for attitude, train for skills. Dus
de houding waarmee je in je organisatie staat, waarmee je in je werk staat,
die is crucialer dan ooit. Je kunt beter mensen aannemen op een goede
houding dan op hun skills of hun ervaring.
Ja maar... het geld dan? Traditionele organisaties zijn vaak een beetje hui

verig voor het ontwikkelen van lerend vermogen, voor zomaar beginnen
met nieuwe dingen uitproberen. ‘Ja maar... stel dat het mislukt, dat kost toch
veel geld?’ Nou, dat valt nogal mee. Weet je wát pas veel geld kost? Plannen
maken! Beginnen kost meestal niet zoveel.
‘Ja maar... stel nou dat het wél lukt? Dat is veel enger nog. Als we een beter
alternatief in de markt zetten, gaan we verliezen op onze lopende inkomsten.’
In rustig voortkabbelende tijden hebben we gezien dat heel veel bedrijven
op een incrementele manier innoveren. Een klein beetje hier draaien, een
klein beetje daar, en vooral heel zuinig zijn op je cashcows. Hoe langer
daar een stabiele geldstroom uit komt, des te langer kunnen we opereren.
In het boek Exponentiële Organisaties (zie hoofdstuk 2) wordt de op
komst van een nieuw soort organisaties omschreven. Op de een of andere
manier zijn deze organisaties pakweg tien keer zo snel, tien keer zo goed
en tien keer zo goedkoop als de vorige generatie organisaties. Enerzijds
door op een innovatieve manier met technologie om te gaan; slim gebruik
te maken van de toepassingsmogelijkheden van digitalisering. Maar ook
door op een heel andere manier te kijken naar organisatieprincipes en
-mechanismen. Deze bedrijven snappen allang dat ze Nooit Af zijn. Dat
alles in een permanente staat van bèta moet verkeren. Ze zijn data-driven,
kijken liever naar actuele data dan naar vooraf bedachte plannen. Lerend
vermogen is volledig geïncorporeerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. ‘Hé,
dit werkt niet? Nou dan passen we het meteen aan.’ Zij zijn de hele dag alleen
maar bezig met het tweaken van hun complete bedrijfsproces in plaats
van na te denken over cashcows, of over hoe je zo snel mogelijk geld kunt
verdienen. Bedrijven van de toekomst zijn niet bezig met geld verdienen,
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maar zijn gefocust op de vraag: ‘Hoe kan ik van waarde zijn voor zoveel
mogelijk mensen op deze planeet, hoe kan ik echt iets toevoegen?’ Hun
mentaliteit is: ‘If you’re in the business of only doing business, you soon will be
out of business.’ Dus als je bezig bent met ‘bedrijfje spelen’, met als enige
doel om geld te verdienen, dan kun je binnenkort de deuren sluiten. Want
dat voegt niet genoeg waarde toe. Dan kun je erop wachten dat straks
iemand hetzelfde gaat doen, maar dan slimmer en op zo’n manier dat die
nieuwkomer wél iets toevoegt aan deze planeet.
De ironie is dat veel overheidsorganisaties hoe langer hoe meer ver
slaafd zijn geraakt aan geld. Het lijkt er verdacht veel op dat ze bedrijfje
aan het spelen zijn, met als voornaamste doel om geld te verdienen. Wat
daar ironisch aan is? Nou, dat de overheid juist is opgericht om iets van
waarde toe te voegen aan de planeet. Een overheidsorganisatie is opge
richt om een gemeenschappelijk probleem op te lossen. Er hoeft geen geld
verdiend te worden, laat staan winst gemaakt. Maar moeten we dan niet
meten of ze wel goed functioneren? Ja, natuurlijk wel! Want meten is we
ten, en weten staat aan de basis van verbeteringen. Het is alleen een beetje
onnozel om in geld te gaan meten als die overheid helemaal niet het doel
heeft om geld te verdienen. Als het doel is om oplossingen te creëren, dan
moet je de oplossingen meten, de output meten.
Een organisatie, wat is dat? Los van elkaar, al van kinds af aan, hadden

Aslander en Witteveen een diepe fascinatie voor organisatiemechanismes:
hoe krijg je de puzzelstukjes van het organiseren bij elkaar? Organiseren
heeft in principe niets te maken met geld of met organogrammen. Orga
niseren is niets anders dan puzzelstukjes bij elkaar brengen, op de goede
plek leggen, in de goede volgorde. En dat is makkelijker dan ooit gewor
den. Het gaat nu zo hard dat er tientallen, honderden, miljarden euro’s
verspild worden met op een hele ouderwetse manier puzzelen, met achter
haalde technologieën, terwijl er betere, gratis alternatieven zijn gekomen.
In de begintijd van deze ontwikkeling, zo ergens rond 2010 en de jaren
daarvoor, zagen we een heel opmerkelijk verschijnsel. In bureaucratische
organisaties bleken heel veel mensen werkzaam te zijn die in hun vrije tijd
voor een vereniging werkten, of een hobby beoefenden en daarbij alle
maal gratis tools gebruikten en heel andere werkmethodes toepasten dan
overdag. De werkzaamheden waren hetzelfde, maar het ging met die nieu
we tools beter, goedkoper en sneller dan met de verouderde systemen op
kantoor. Bijvoorbeeld, twintig man op een communicatieafdeling van een
grote gemeente werkten de hele week aan een informatiefolder, en twee
van die twintig man waren allebei lid van dezelfde handbalclub en maak
ten met zijn tweeën op dinsdagavond een clubkrantje voor de handbalclub
dat woensdagochtend al bij alle leden lag. Dat handbalkrantje was twee
keer zo dik en zag er drie keer zo goed uit als de gemeentefolder. Dat veel
organisaties zo traag werkten, kon dus niet liggen aan de mensen die daar
332

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 333

werkzaam zijn. Het moest wel liggen aan de manier waarop het werk ge
organiseerd was.
Wat is een organisatie nou precies? Een organisatie is een tijdelijk sys
teem waarin groepen individuen bij elkaar komen om samen iets gedaan
te krijgen. We zien heel veel verschuivingen in de manier waarop grote
organisaties werken, en hoe ze vaak niet meer werken. Kodak had hon
derdvijftigduizend man in dienst, was ooit het grootste bedrijf ter wereld.
Instagram maakt gebruikt van nieuwe ‘gratis’ technologieën en doet met
veertien werknemers zo ongeveer hetzelfde. Nieuwe organisaties begrij
pen dat je resources niet in je bezit moet hebben, maar dat je snel moet
kunnen upscalen en downscalen al naargelang je behoefte. Niet alleen
voor machines en gebouwen, maar ook voor de productiefactor arbeid. De
flexibilisering van de arbeidsmarkt is onafwendbaar. Maar ook leiderschap
moet flexibel zijn. In de ene situatie is het handig als de een de baas is, in
een andere situatie weer een ander. Die hele snelle wisselingen, dat vergt
veel van ons als mens, vooral als we het helemaal niet gewend zijn. Maar
wie daar het best mee kan dealen, die zal uiteindelijk het meest succesvol
zijn.
Organisaties draaien altijd op de een of andere manier om het rege
len of benutten van vraag-aanbodfricties. Een ziekenhuis organiseert de
vraag-aanbodfrictie tussen mensen die ziek zijn en mensen die kunnen
genezen. Meer is het niet. Het gaat altijd om de interactie rondom een
vraag-aanbodfrictie. Wat we sinds een aantal jaren al kunnen zien, is dat
dankzij technologie vraag-aanbodfricties steeds minder vaak gaan voorko
men. Als er geen frictie meer is tussen de zieke en de genezer, als ze elkaar
zelf heel soepel kunnen vinden, dan is het tijdelijke organisatiesysteem
ziekenhuis overbodig geworden. Met ziekenhuizen zal dat nog wel een
tijdje duren, maar de meeste organisaties zoals we die nu kennen zullen
gaan verdwijnen. De huidige organisaties veranderen in zwermen waarin
mensen ‘gelegenheidssamenwerkingsverbanden’ hebben die weer uit el
kaar vallen zodra ze niet meer nodig zijn. (Zie kader: Part-up.)
De voorhoede van de managementkunde is al jaren bezig met nieuwe
vraagstukken zoals ‘Hoe enable ik een zwerm? Hoe recruit ik een zwerm?
Hoe vlieg ik een zwerm aan? Hoe organizonder* ik een zwerm? Hoe wérkt
een zwerm überhaupt?’ Maar er lopen ook nog heel veel verstokte mana
gers rond die zeggen: ‘Zwerm? Sodemieter op met je zwerm!’ Tegen de tijd
dat zij ontdekt hebben dat dit relevant gaat zijn, zijn ze allang te laat want
dan hebben anderen al uitgevonden hoe het werkt en hoe je er de vruchten
van kunt plukken. Zij hebben dan de software in handen en zijn al bezig
met de vraag wat er ná de zwerm komt.
* Organizonderen is organiseren zonder papier, zonder (of met een beetje) geld en zonder
bureaucratisch gedoe.
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Part-up: hr-tool van de toekomst
‘De huidige organisaties veranderen
in zwermen waarin mensen gelegenheidssamenwerkingsverbanden
hebben die weer uit elkaar vallen
zodra ze niet meer nodig zijn.’ Maar
hoe organiseer je dan die gelegenheidscoalities?
Het jonge Haagse internetbedrijf
Part-up speelt hierop in. Part-up is
een veelbelovend digitaal platform
voor het samenstellen van tijdelijke
teams. De individuele leden van een
tijdelijk team kunnen invloed hebben
op de teamsamenstelling. Intelligente
software in het systeem doet suggesties (op basis van Big Data) welke
teamleden goed bij elkaar zouden
kunnen passen. Part-up overbrugt

de enorme kloof tussen enerzijds de
informele zwerm (zoals Wikipedia)
en anderzijds de traditionele hiërarchische organisatie. Het platform is
zowel bruikbaar voor het creëren van
geheel nieuwe zwermorganisaties, als
voor grote bestaande organisaties die
tijdelijke teams willen samenstellen
uit hun interne personeelsbestand.
Of voor het vormen van teams in de
flexibele schil.
Part-up is uiterst ambitieus, wil
belangrijker worden voor hrm dan
LinkedIn. Of Part-up daarin ook
gaat slagen, zal de praktijk moeten
uitwijzen. In theorie sluit Part-up in
ieder geval naadloos aan op het Nooit
Af-tijdperk.

‘Hoe ziet de luchtvaartmaatschappij van de toekomst eruit?’ vroeg klm.
Geen idee!
Maar het kan heel verhelderend werken om de breedte van het toe
komstig speelveld beter te overzien met een luchtige denkoefening. Stel
dat Facebook een inzamelingsactie houdt en iedereen stort 1 dollar in de
pot. Dan heb je een miljard dollar, daar kun je aardig wat vliegtuigen van
leasen. ‘Maar dan heb je toch nog geen piloten?’ Klopt, maar onder die
1 miljard mensen die samen aandeelhouder zijn van deze zwermvliegtuig
maatschappij zitten vast ook een heleboel piloten. En die willen heus wel
een paar keer per jaar gratis vliegen, gewoon omdat ze het cool vinden in
hun eigen gecrowdsourcete vliegtuig te zitten. ‘Maar de kerosine dan, dat
kost toch ook een boel geld?’ Die laat je betalen door een cateringbedrijf,
in ruil voor het recht om broodjes te verkopen in het vliegtuig.
Door dergelijke gedachte-experimenten wordt de afstand tussen het
concept ‘luchtvaartmaatschappij’ en het concept ‘zwerm’ kleiner. Het zal
voor velen nog wel raar en bizar klinken, maar de geschiedenis is vol met
dingen die eerst raar en bizar waren.
Mijnbouw is wroeten in de grond. Al eeuwen. Bijvoorbeeld op zoek naar
schaarse mineralen en metalen, die gebruikt worden voor de productie van
smartphones. Maar wat nou als we niet in de grond gaan wroeten, maar
334

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 335

in de lucht? De grondstoffen die op aarde schaars zijn, zijn in de ruimte in
overvloed aanwezig in asteroïden. Het is een kwestie van tijd voordat we
de goede hebben opgespoord, naar de aarde hebben gestuurd in raketjes,
hebben laten exploderen in kleine brokstukken om op aarde die spullen bij
elkaar te kunnen rapen. Het klinkt als een krankzinnig idee totdat je gaat
googelen op asteroid mining en ziet dat er al tienduizenden mensen wereld
wijd dit heel serieus aan het bestuderen zijn, en dat ruimtevaart helemaal
niet meer zo duur en complex is. Dat het goedkoper is dan ooit door die
convergentie van al die exponentiële technologieën.
En de bestaande organisaties die in de mijnbouw werken? Die hadden
überhaupt nog nooit bedacht dat buitenaardse mijnbouw een impact kan
krijgen op de mijnbouw op aarde. Het illustreert de tijdelijkheid van orga
nisaties. Hier zitten we dus middenin. Het is een verademing om te zien
hoeveel miljoenen mensen wereldwijd puzzelstukjes aan het vinden zijn
voor al die puzzels die we nog gaan krijgen.
Nieuwe puzzelstukjes De meeste organisaties gaan ophouden te bestaan. Ze

zijn te dom, te traag, te duur, te log, het lerend vermogen is ontzettend
traag. We zitten in een netwerksamenleving en in een informatiesamen
leving en als je die twee samenvoegt, dan krijg je de Nieuwe Renaissance.
De gekoppelde netwerken (fysieke netwerken, sociale netwerken, infor
matienetwerken) worden gekoppeld aan de beschikbare digitale informa
tiebronnen die een exponentieel toenemende hoeveelheid data genereren.
Deze Nieuwe Renaissance levert compleet andere oplossingsrichtingen en
toepassingen op voor vraag-aanbodfricties. Een organisatie is een tijdelijk
systeem om vraag-aanbodfricties op te lossen. In toenemende mate is het
búíten de organisaties sneller, fijner, liever, beter, goedkoper en leuker om
iets gedaan te krijgen dan in de organisaties die we kennen van de tweede
helft van de vorige eeuw. Dankzij internet en dankzij al die gratis techno
logieën zijn er elke dag mensen slimme dingen aan het verzinnen die het
bestaansrecht van de oude organisaties uithollen. We zitten in disruptieve
tijden. Dat kun je heel eng en ingewikkeld vinden maar je kunt er ook ge
fascineerd naar kijken. Er is alle reden voor optimisme, want als we door
technologie met zijn allen meer kunnen maken in minder tijd, impliceert
dat minder schaarste en meer overvloed. Er valt meer rijkdom te verdelen.
Maar hoe gaan we dat dan opnieuw organiseren? Ho, wacht! Er is nog
een hele stapel nieuwe puzzelstukjes in aantocht. De ontwikkelingen gaan
nu zo snel, dat het ondoenlijk is om daar beleid op te maken en een strategie
uit te stippelen. We moeten gaan klooien en gaan uitproberen. Dat is de eni
ge manier. Zeker nu dna-opslag voor de deur staat. De bizarre hoeveelheid
data die je kunt opslaan in een medium als dna, dat is krankzinnig. In het
dna van één lieveheersbeestje past 30 000 gigabyte data. Je kunt er miljoe
nen kopieën per uur van maken. En het gaat een paar honderd jaar mee.
Quantumcomputing komt eraan, supermaterialen komen eraan. The sky
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is the limit. O nee, zelfs dat niet, als we mijnbouw in de ruimte gaan doen.
Er is Watson, de supercomputer van ibm. Die heeft een paar jaar terug
de menselijke kampioenen van de uiterst populaire Amerikaanse kennis
quiz Jeopardy verslagen door de complete Wikipedia uit zijn hoofd te leren.
Kennelijk kan Watson dus al heel goed semantische constructies begrijpen.
Dat is al enorm veel ingewikkelder dan een computer leren schaken. Als je
dit tien jaar extrapoleert, met exponentieel toenemende computerkracht,
wat betekent dit dan voor onderwijs? En wat als Watson niet de Wikipedia
uit zijn hoofd gaat leren, maar alle wetboeken en alle jurisprudentie? Wat
betekent dat voor de juridische beroepsgroep?
De snelheid waarmee we kunnen scannen, opslaan, verbinden, com
bineren en recombineren, neemt exponentieel toe. Er zijn al computers
die nieuwsberichten maken op basis van Twitterberichten. Accurate, goed
leesbare nieuwsberichten, waar geen mens aan te pas is gekomen.
Er zijn banken die opeens beseffen dat ze de afgelopen twintig jaar een
beetje hebben zitten slapen. Dat het nu echt heel snel heel anders moet
omdat, we citeren Bill Gates, ‘The world doesn’t need banks, the world needs
banking.’ De wereld wil gewoon geld — of waarde — van a naar b verplaatsen
en het liefst binnen een seconde, zonder gedoe. Regel dat! Banken hebben,
om dat te kunnen doen, er allemaal onzin omheen verzonnen, om geld aan
ons te verdienen met als argument ‘anders kunnen we geld niet van a naar
b sturen’. Dat is flauwekul. En dat weten ze ook. Maar iedereen weet dat
nu, dus de enige vraag is nog: wie gaat het als eerste wél goed regelen? De
banken zelf, of een nieuwe organisatievorm in de Nieuwe Renaissance?
Er was een voedselvraagstuk en dat organiseren we op een hopeloos
inefficiënte, milieuverstorende, energieslurpende manier. In essentie gaat
het vraagstuk over de vraag-aanbodfrictie van voedingsstoffen. Het heeft
iets pervers als dat vraagstuk wordt opgelost door een kiwi uit Nieuw-Zee
land in te vliegen. Dat moet vast slimmer kunnen. De nieuwe oplossingen
van het vraagstuk zouden wel eens geïnitieerd kunnen worden door landen
waar nu nog het minste groeit, vanwege de droogte. Of beter gezegd: door
een tekort aan zoet water, want zout water is er genoeg, maar dat vinden
de meeste plantjes niet zo lekker. Het probleem hoe je van zout water zoet
water kunt maken is al opgelost. Het kost alleen veel stroom. Maar als
stroom over een jaar of twintig net zo gratis wordt als het versturen van
een e-mail, ontstaat er een compleet nieuwe dynamiek in het wereldvoed
selvraagstuk. En die nieuwe dynamiek kan de opmaat zijn voor een veel
efficiëntere voedselproductie.
Er is een overheid, opgesplitst in allemaal losse eilandjes die nog niet
optimaal kennis uitwisselen. De gemeente Amsterdam heeft een ict-sys
teem nodig, kan dat niet zelf maken en huurt voor een miljoen een extern
bedrijf in, maar vergeet de code erbij te vragen opdat — wanneer het sys
teem heel goed blijkt te werken — ze de code zouden kunnen delen met de
gemeente Rotterdam. Helaas, nu moet Rotterdam ook voor 1 miljoen een
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Waarom Martijn een chip in zijn arm liet implanteren
In de zomer van 2014 heeft Martijn een
chip in zijn arm laten implanteren,
zonder dat hij wist waar hij die chip
voor zou kunnen gebruiken. Waarom
deed hij dat? In een radio-interview
vertelt hij over zijn beweegredenen.
‘Omdat ik nieuwsgierig was. En omdat
ik denk dat dit ergens in de komende
tien jaar normaal gaat worden en dan
vind ik het leuk om een van de eersten
te zijn. Wat is er raar aan dat ik een
chip in mijn arm heb? Eigenlijk is het
raar om dat raar te vinden. Pacemakers vinden we normaal, kunstheupen
vinden we normaal. We chippen onze
honden en katten en dat vinden we
normaal. Wat is er dan nu zo abnormaal aan? Je kunt je auto ermee
starten, je kunt je voordeur ermee
opendoen, je kunt er bitcoins op meenemen. Knappe dief die dat wil stelen.
Ik doe het omdat ik nieuwsgierig ben
naar wat het betekent om technologie
in mijn lijf te hebben. Hoe voelt dat,
wat doet dat met mijn hoofd, wat doet
dat met mijn omgeving? Ik kan hem er
ook zo weer uit halen. Het is geweldig

om mee te maken wat voor originele
dingen mensen bedenken waar je die
chip voor zou kunnen gebruiken. Want
dáár gaat het om. Die chip is niet zo
boeiend, het gaat om de vraagstukken
eromheen.
Voorlopig werkt die chip eigenlijk
vooral als communicatiebevorderend
middel. Je krijgt meteen heel andere
gesprekken als je zo’n chip zelf in je lijf
hebt dan wanneer je er alleen maar
over theoretiseert. Je krijgt veel betere
feedback, meer nieuwe ideeën. Wat
heb je aan zo’n chip? Ja, wat heb je aan
een stopcontact? Dat hangt ervan af
welke stekker je erin stopt, of die past
en welk apparaat eraan hangt. Over
een paar jaar zijn er weer nieuwe apparaten die kunnen praten met die chip.
En als ik hem niet meer leuk vind, dan
haal ik hem eruit. En als er een betere
chip komt, dan stop ik die erin.’
En Erwin? Heeft die ook een chip in
zijn arm? Nee, dat durft hij niet. Maar
zelf formuleert hij dat anders: ‘Ik
wacht liever tot er een betere chip
komt.’

bedrijf inhuren om een soortgelijk systeem te maken. Ondertussen wo
nen zowel in Amsterdam als in Rotterdam een aantal werkloze ict’ers die
van de gemeente een bijstandsuitkering krijgen, maar die veel liever dat
ict-systeem hadden willen bouwen in plaats van een uitkering krijgen. In
teressante puzzelstukjes. De overheid is al fanatiek bezig om steeds meer
informatie transparant te maken, steeds meer kennis te delen, zodat steeds
meer puzzelstukjes zichtbaar worden.
Er zijn 3d-printers gekomen en ze worden steeds beter en sneller. Veel
mensen zeggen dat de 3d-printer nooit massaproductie kan vervangen, dat
massaproductie altijd veel efficiënter en goedkoper zal zijn. Wij geloven
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daar helemaal niets van. Als één fabriek in China vijf miljoen plastic bak
jes maakt, hoe kan dat dan ooit efficiënter zijn dan vijf miljoen 3d-printers
wereldwijd die allemaal één bakje maken, dat dan meteen op de juiste
plaats ligt? Maar hoe dan ook kan de 3d-printer nieuwe puzzelstukjes
printen die veel onduidelijkheid met zich meebrengen voor oude puzzel
stukjes als ‘fabriek’ en ‘transport’.
Er is weer een nieuw puzzelstukje bij gekomen en dat heet biohacking.
Zeg maar: de gedemocratiseerde zwermvariant van experimentele weten
schap op het snijvlak van geneeskunde en biologie. Gevaarlijk amateuris
me? Ja, parachutespringen is ook gevaarlijk. De biohacking-community
hanteert liever als standpunt dat duizend kennis delende studenten meer
weten dan één hoogleraar met een kast vol oude studieboeken. Daar ko
men leuke dingen uit rollen. Zo was er laatst een biohacker die druppeltjes
in zijn ogen had ingebracht, waarmee hij een aantal uren in het donker
kon kijken. Toen had hij opeens infrarood zicht! Nou en? Ach, je zult maar
werken in de wereld van de militaire nachtkijkers, à duizenden euro’s per
stuk, en al twintig jaar een uiterst winstgevende onderneming runnen. Eén
biohacker met druppeltjes en je bent out of business.

NOOIT AF — PRAKTIJKIDEETJES
Het afritshuis en het zevenjarig huwelijk Werknemers hebben een ar

beidscontract voor onbepaalde tijd. Of een contract voor een jaar. Bizar
eigenlijk. Want nagenoeg niemand dient het contract nog uit tot zijn pensi
onering. Afschaffen dan maar die vaste dienstverbanden? Niet doen! Vast
heeft voordelen. Voor zowel werkgever als werknemer. Want een werkne
mer met vastigheid, kan zich vol toewijding op zijn werk storten. Eenjarige
contracten zijn vaak te kort. Is de werknemer net lekker op stoom geko
men, moet hij zich alweer zorgen gaan maken over wat er daarna komt.
Dat leidt af van optimale werkprestaties.
Vast is te lang, flex is te kort. Maar als dienstverbanden in de praktijk
vaak drie tot vijf jaar duren, waarom staan arbeidscontracten van drie, vier
of vijf jaar dan niet standaard op het menu?
Huwelijken, net zoiets. Of je rommelt maar wat aan, of je trouwt ‘tot
de dood ons scheidt’. Er is geen tussenweg. Maar als zo’n huwelijk in de
praktijk vaak zeven jaar duurt, waarom dan niet gewoon zevenjarige hu
welijken aanbieden? Al wat handig is. Dat scheelt enorm veel gedoe. Na
zeven jaar loopt het af en kan men verlengen. Of niet.
Huizen zijn ook meestal te groot, of te klein. Het jonge stel koopt een
huis en er zit al meteen een verdieping bovenop. Met slaapkamers voor de
toekomstige gezinsuitbreiding. Die soms veel langer op zich laat wachten
dan gepland. Is het niet veel handiger om slimme huizen te bouwen, waar
bij die extra etage er met een kleine ingreep simpel bovenop wordt geklikt
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als een legosteentje, zodra die etage nodig is? En aan het eind van de rit,
als de kinderen het huis uit zijn en het huis weer veel te groot is geworden,
dan kan die bovenverdieping er weer net zo makkelijk afgeklikt worden
en te koop worden gezet op Funda. ‘Te koop: bovenhuis (kliksysteem).’
Technisch moet dit niet zo moeilijk zijn om uit te voeren.
In een wereld die Nooit Af is, moeten mensen flexibel zijn en snel kun
nen verhuizen naar ander werk, dat misschien wel honderd kilometer ver
derop ligt. Buitengewoon inflexibel als het dan een half jaar duurt voordat
je je huis verkocht hebt. Waarom is er nog geen afritshuis? Als alleen de
fundering verankerd is aan de grond, en de onderste woonlaag met hetzelf
de kliksysteem werkt als de bovenverdieping, dan kun je binnen een dag
je huis verhuizen, naar een leegstaande plek honderd kilometer verderop,
waar zo’n zelfde funderingssysteem ligt. Dat is nog eens flexibel! En je
hoeft niet steeds opnieuw tapijt en gordijnen te regelen. Als we het huis
nog ietsje slimmer maken, dan is in het ontwerp al bij voorbaat rekening
gehouden met een eventuele echtscheiding. De kibbelende partners hoe
ven dan niet eerst hun huis te verkopen om het gezamenlijk bezit te kun
nen delen, ze kunnen simpelweg hun huis in tweeën ritsen en ieder hun
weg gaan. Het huis was zo slim ontworpen dat in het ene halve huis alleen
nog een badkamer ingeplugd hoeft te worden, en in het andere huis een
keuken. De aansluitingspunten daarvoor liggen natuurlijk al klaar, zodat
het klusje in een halve dag geklaard kan zijn. Het wachten is dan alleen
nog op de eerste contactadvertentie met de tekst: ‘Man met half huis zoekt
vrouw met half huis, om gezellig aan elkaar te ritsen.’
De belangrijke pijlers van het bestaan, zoals huizen, huwelijken en ba
nen, zijn allemaal nog ontworpen voor tijden waarin dingen Af waren. Ze
zijn niet flexibel genoeg en knellen steeds meer bij veranderingen.
Wat we van het homohuwelijk kunnen leren In 2025 bestaat het homohu

welijk in Rusland. Gokken we. Belachelijke gok? Ach, dat zeiden ze ook
toen iemand tien jaar geleden voorspelde dat in 2015 het homohuwelijk
in Amerika gelegaliseerd zou zijn. Het ligt niet aan Poetin of aan Obama
als in een land opeens iets mogelijk is wat daarvoor nog als onmogelijk
heid werd gezien. Geen regering ter wereld zal ooit zomaar als donderslag
bij heldere hemel verkondigen: ‘We hebben iets heel nieuws bedacht. We
gaan een nieuwe wet maken. Vanaf volgend jaar bestaat het homohuwe
lijk.’ Dat gebeurt pas als de hemel al tijden zwaar bewolkt is met voorte
kenen. Het eerste wolkje ontstaat als er voor de eerste keer een homopaar
bij een notaris aanklopt met het verzoek om een samenlevingscontract op
te stellen. ‘Ga weg, engerds!’ zegt notaris één. Niet uit het veld geslagen,
kloppen ze aan bij notaris twee. Die vindt het wel een sympathiek idee.
‘Maar,’ zegt hij, ‘het kan niet. Zoiets bestaat niet.’ Totdat ze uiteindelijk
notaris veertien vinden, die zegt: ‘Het kan niet, maar we doen het gewoon.’
Na verloop van tijd krijgt die notaris veertien het druk. Steeds meer homo
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paren verschijnen bij hem op de stoep. En nadat er duizenden van zulke
samenlevingscontracten zijn gemaakt, staat iemand op en roept: ‘Als een
samenlevingscontract mogelijk is, dan óók een homohuwelijk.’ Maar voor
dat deze roep gehoord wordt door degenen die de wetten maken, moet het
baanbrekende idee een plaats krijgen op de opiniepagina van een dagblad.
En moet er een hooggeplaatste juridische autoriteit gevonden worden, die
bereid is zijn nek uit te steken om het pleidooi te schrijven.
Waarmee we maar willen zeggen: het is zo zinloos om rustig af te wach
ten tot de vijfjarige arbeidsovereenkomst er komt. Iedere werkgever en
iedere werknemer kan er morgen mee beginnen. In de netwerk- en infor
matiesamenleving is het veel makkelijker geworden dan pakweg tien jaar
geleden, om heel snel notaris veertien te vinden. En het veroveren van een
plekje op die opiniepagina is geen noodzakelijke schakel meer. Met behulp
van social media kan de hemel bewolkt raken, sneller dan die opiniepagina
gedrukt wordt.
Stop de eenheidsworst! In het begin van de Industriële Revolutie leerden de

succesvolle bedrijven wat de beste manier was om succesvol te zijn: zoveel
mogelijk produceren in zo min mogelijk tijd. Massaproductie! Dat gaat het
allersnelst, als je zoveel mogelijk standaardiseert, alles volgens dezelfde
regels doet, en dan vervolgens veel eenheidsworst maakt. Henry Ford zei
dan ook: ‘U kunt een auto kopen in elke kleur die u maar wenst, zolang het
maar zwart is.’
Maar dat was alleen in het begin. Al snel hadden de fabrieksbazen door
dat eenheidsworst maken alleen maar succesvol is in een wereld die stil
staat. In een veranderende wereld, waarin smaken en voorkeuren en mo
gelijkheden en omstandigheden veranderen, ben je als fabriek het meest
succesvol als je juist géén eenheidsworst verkoopt.
Bureaucratische organisaties hebben echter sterk de neiging om nog
steeds terug te grijpen op die verouderde succesformule van rond 1900. De
bureaucratische tendens is om alles zoveel mogelijk te standaardiseren en
zoveel mogelijk vast te leggen in processen en protocollen. In vaste regels
waarvan niet afgeweken mag worden. Het liefst in één overkoepelend sys
teem, dat overal en voor iedereen geldt. Zolang de wereld in een traag tem
po verandert, kom je nog wel weg met die aanpak. Je hebt dan de tijd om
binnen dat ene systeem steeds nieuwe regels en procedures te maken, voor
nieuwe omstandigheden en uitzonderingen. Maar bij snelle veranderingen
is het een drama om alles in één systeem te hebben gepropt.
Stel je voor dat iedereen in de fabriek met de trein naar het werk gaat.
Eén kapotte bovenleiding en de hele fabriek ligt plat! Het is veel handiger
als de helft met de auto naar het werk gaat, dan kan de fabriek blijven
draaien. En een deel van de gestrande treinreizigers kan meeliften met
autorijdende collega’s. De volgende keer is het weer andersom, dan is de
snelweg geblokkeerd en wordt het wat voller in de trein.
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Klinkt logisch? Desalniettemin hebben we sterk de indruk dat bureau
cratieën het liefst iedereen in één trein willen proppen, met één overkoepe
lende dienstregeling. Dat is vragen om moeilijkheden. Zodra er ergens iets
verandert, is het systeem niet flexibel. In een wereld die Nooit Af is, met
veel snelle veranderingen, is één systeem ronduit killing.
Goede systemen hebben ventielen, nooduitgangen, bufferzones nodig,
en het liefst parallelsystemen. Zij zorgen ervoor dat de schokken in het
hoofdsysteem soepeler opgevangen kunnen worden. De bureaucratische
tendens daarentegen, is om ventielen weg te laten, nooduitgangen dicht
te metselen en bufferzones het liefst te verbieden. Het argument is vaak:
‘Voor iedereen moeten dezelfde regels gelden, anders is het oneerlijk, of
wordt het een puinhoop.’
Grappige gedachtegang. Want de werknemers in diezelfde organisatie
krijgen allemaal een verschillend salaris, ook al doen ze precies hetzelfde
werk. Ook de wetgeving verschilt van stad tot stad. In Staphorst (zestien
duizend inwoners) moet de supermarkt op zondag gesloten zijn, maar in
Ommen (zeventienduizend inwoners), twintig kilometer verderop, mag
de supermarkt gewoon open zijn op zondag. Prachtig hoe die twee paral
lelsystemen naast elkaar functioneren! De flexibiliteit wordt er sterk door
vergroot. Want de zondagsrust van de Staphorstenaar wordt zodoende ge
respecteerd, maar áls de nood een keer aan de man is, als de babymelk per
ongeluk op is, dan zou hij — in theorie — even snel naar Ommen kunnen
sneaken, als de roep van de zuigeling het wint van de roep van de ouderling.
Wanneer alle winkels hetzij open, hetzij gesloten zijn, is die flexibiliteit er
niet.
Een mooi experiment om de eenheidsworst te stoppen, zou zijn om een aan
tal krimpregio’s in Nederland in te richten als proeftuin om twee hardnekki
ge maatschappelijke fricties in één klap aan te pakken. Wat zou er gebeuren
als je een parallelsysteem toelaat, door binnen zo’n krimpregio nagenoeg
alle regelgeving rond de woningmarkt los te laten? Vrij bouwen, vrij verhu
ren, geen kunstmatige schaarste van bestemmingsplannen en bouwkavels.
Geen hypotheektoetsen, geen overdrachtsbelasting, geen hypotheekaftrek.
Wij voorspellen dat zo’n experiment zal leiden tot een sterk aanzuigen
de werking van innovatieve ondernemers, dat er kwalitatief goede wonin
gen voor zeer weinig geld gaan komen en dat de krimpregio in een mum
van tijd een groeiregio wordt, waarin de huidige bewoners dansend over
straat bewegen, omdat er weer winkels komen en scholen en een pinauto
maat en een huisartsenpost. Misschien is onze voorspelling wel faliekant
fout. Maar wat dan nog? Wat is het verlies? In het slechtste geval faalt het
experiment en krimpt de regio nog net zo erg als hij nu al krimpt.
Als het experiment wél slaagt en een deel van de bevolking van de stad
naar de regio gaat verhuizen, vang je twee vliegen in één klap. Meer reu
ring in de regio, en minder wachttijden voor woningen in de Randstad.
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Parallelsystemen organiseren, succesvolle bedrijven doen niet anders.
Bij Albert Heijn gelden heel andere regels dan bij ah To Go. De klant
is er blij mee. Want je hóéft er niet te kopen. De ah To Go is een buffer
voor die momenten waarop snelheid belangrijker is dan prijs. Als Apple de
iPhone 6 op de markt brengt, worden de iPhone 4 en 5 gekoesterd als nut
tige bufferzones. Want als iedereen tegelijkertijd een iPhone 6 zou willen
kopen, dan zou de fabriek op tilt slaan. Je moet niet iedereen in dezelfde
trein willen proppen.
Stop integriteit! Het integriteitsonderzoek als dé maatstaf voor het oordeel

over goed en fout. Het klinkt wel heel fraai en rechtschapen als blijkt dat
iemand integer is geweest, maar wie door de klank van het woord heen
kijkt, ziet dat de maatstaf ‘integer’ is gedegradeerd tot niets anders dan
‘heeft zich aan de regels gehouden’. Een werknemer met een leaseauto van
de zaak, met tankpas, vraagt aan zijn werkgever: ‘Mag mijn partner er ook
in rijden? En is het nog gebonden aan een maximaal aantal kilometers?’
De werkgever verwijst naar het leasereglement: ‘De partner mag er gebruik
van maken en het gebruik is ongelimiteerd.’ ‘Mooi!’ zegt de werknemer,
‘fijn dat de regels zo duidelijk zijn.’ Als een jaar later aan het licht komt dat
deze werknemer altijd met de trein naar het werk rijdt omdat zijn partner
de leaseauto van de zaak fulltime gebruikt als Uber-chauffeur, dan luidt
de uitkomst van het integriteitsonderzoek dat hij zich keurig aan de regels
heeft gehouden.
De werkgever zal nu waarschijnlijk het leasereglement gaan aanpassen,
zodat bij een volgend integriteitsonderzoek het oordeel ‘integer’ meer in
overeenstemming is met het oordeel ‘goed of fout’. Bijvoorbeeld door het
gebruik te limiteren tot een beperkt aantal kilometers. Maar wat nou als
de werknemer wegens een ziek familielid die veraf woont, meer kilometers
nodig heeft dan de limiet om te kunnen mantelzorgen? Is hij dan opeens
niet integer?
Regels formuleren is het makkelijkst in een statische wereld, in een we
reld die Af is. Bij veranderende omstandigheden lopen regels altijd uit de
pas met wat gewenst is. In een wereld die Nooit Af is, kan het veel handiger
zijn om de maatstaf integriteit te vervangen door ethiek.
‘Ja maar, ethiek is toch subjectief? Dat kun je toch niet meten? Als
iedereen een andere ethiek heeft, heeft iedereen andere regels,’ aldus de
standaardreflex van de bureaucratie.
Klopt! Maar wie zegt dat eenheidsworstregels zo wenselijk zijn? Door
een subjectieve maatstaf te kiezen, dwing je de beoordeelde om zijn keuzes
te verantwoorden. En inderdaad, dan zal de een andere keuzes maken dan
de ander. De ene manager zal vinden dat een fles wijn van 300 euro best
verantwoord te declareren is. Een ander zal vinden dat dat buitenpropor
tioneel is en hanteert 50 euro als een verantwoord maximum. In een net
werksamenleving, zeker wanneer gemaakte keuzes transparant zijn, zullen
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er corrigerende krachten optreden. Degenen die hun subjectieve persoon
lijke grenzen van wat ethisch verantwoord is, te ver gaan oprekken, zullen
zichzelf uit de markt prijzen. Ze gooien hun sociaal kapitaal te grabbel.
We denken dat het zelfregulerende mechanisme van netwerkkrachten
veel beter in staat is om corrigerend op te treden tegen ongewenste han
delingen dan dat regels dat kunnen. Vooral bij snelle veranderingen. Want
regels zijn per definitie statisch zodra ze vastliggen. Maar het inzicht van
wat verantwoord is en wat niet, verandert meestal dynamisch mee met de
veranderingen.
Commerciële bedrijven maken veelvuldig gebruik van ethiek in plaats
van regels. Ze hebben daar uitstekende ervaring mee. ‘Hoeveel mb mag
ik gebruiken met mijn breedbandabonnement?’ ‘Dat mag u zelf bepalen,
klant! Wij hebben een fair use policy.’ Het is niet praktisch om een objectief
maximum aantal mb in regels vast te stellen, want de technologie gaat snel
en morgen zou dat maximum alweer omhoog kunnen. Ook in de horeca
wordt massaal gebruikgemaakt van ethiek om dingen in goede banen te
leiden. Iedere klant mag zelf suiker pakken bij zijn koffie. Eén klontje?
Twee klontjes? Drie klontjes? Vier klontjes? Er is geen grens. U mag hele
maal zelf uitmaken hoeveel. Er is nergens een limiet vastgesteld. Maar het
horecamanagement kijkt wel uit om dat ook in schriftelijke regels vast te
leggen. Want als dat op de suikerpot zou staan geschreven — ‘U mag zoveel
suiker nemen als u wilt’ — dan komt bij menig klant de integriteitsreflex
opzetten, zo weten de horecabazen uit ervaring. Dan lok je gewoon uit dat
mensen met plastic tassen vol suiker het café gaan verlaten. Want sommi
ge mensen willen wel heel erg graag ‘integer’ zijn.
Juist door de objectieve regel weg te laten, treedt automatisch de sub
jectieve ethische maatstaf in werking. En dan blijkt in de praktijk dat geen
enkele klant het in zijn hoofd haalt om openlijk de suikerpot leeg te roven;
de subjectieve ethiek is vaak veel duidelijker dan de objectieve regel. Het
maakt niet eens uit of het personeel het ziet of niet. De sociale druk van de
overige bezoekers doet al voldoende corrigerend werk.

Nooit Af — ideetjes voor de financiële
crisis
We hadden nog iets beloofd in het vorige lange hoofdstuk over geld. Niet
slechts een analyse van wat er niet klopt, maar ook ideeën hoe het financi
ële systeem weer gezond en duurzaam zou kunnen worden. Ook een idee
is Nooit Af. Hieronder noemen we een serie ruwe ideeën om radicaal an
ders tegen de financiële crisis aan te kijken. Geen compleet uitgewerkte
ideeën dus, maar verfrissende baanbrekende en wellicht spraakmakende
startpunten voor nieuwe paradigma’s.
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Herbezinning over collectieve taken Wat laten we over aan de vrije markt?

En wat zijn de taken die het beste collectief geregeld kunnen worden, door
een overheid? Die vragen zijn de afgelopen tientallen jaren niet meer seri
eus gesteld. We doen maar wat. De overheid claimt naar relatieve willekeur
bepaalde taken. En stoot ze ook net zo makkelijk weer af. In beide gevallen
zonder er écht over na te denken en zonder een brede maatschappelijke
discussie. Over sommige taken zullen we het heel snel eens worden met
z’n allen. Dijkbewaking, straatverlichting, branden blussen; er zullen maar
heel weinig mensen zijn die het een goed idee vinden als bij een brand
melding de wachtkamer gaat informeren of we wel een blusabonnement
hebben.
Voor andere taken is dat veel minder duidelijk. Neem het openbaar ver
voer. Het zou helemaal geen slecht idee zijn om daarover eens een goed
gesprek te voeren. Maar dan ook echt goed. Want of ov (nog) een over
heidstaak is, of niet meer: voor beide standpunten valt wat te zeggen. Maar
áls we met zijn allen besluiten dat mobiliteitsgarantie voor de burger een
overheidsverantwoordelijkheid moet zijn, wordt het ook wel eens tijd om
naar de kleine lettertjes in die garantie te kijken. Mobiliteit, maar hoever?
In de stad? In de regio? In het land? In Europa? Vreemd genoeg is daar nog
nooit over nagedacht. Met als merkwaardig gevolg dat als een Maastrich
tenaar met de trein naar Groningen reist om te shoppen, de staatssecreta
ris van Verkeer 300 kilometer lang over zijn schouders meekijkt of die trein
wel netjes volgens alle regeltjes rijdt. Maar als diezelfde Maastrichtenaar
besluit om liever 30 kilometer te reizen naar Aken, dan is er geen enke
le overheidsdienaar die zich ook maar een seconde druk maakt over hoe
dat ritje verloopt. Als mobiliteit zo belangrijk is, hoever dan? En in welke
windrichting? Een Europees burger die in Maastricht woont, zal wellicht
eerder een baan zoeken in Aken dan in Groningen.
De ultieme consequentie: hands off! De ene na de andere overheidstaak

wordt afgestoten naar de markt. Want marktwerking zou efficiënter zijn,
aldus de delegerende overheid. Maar niet als je enerzijds gaat afstoten,
maar anderzijds erbovenop blijft zitten en je met elke futiliteit van de be
drijfsvoering blijft bemoeien. Afstoten is afstoten. Laat die markt dan ook
zijn werk doen. Wanneer de uitkomst van de herbezinning op wat nou
precies overheidstaken zijn, als uitkomst heeft dat taak x prima aan de
markt overgelaten kan worden, dan is de logische gevolgtrekking dat je je
er verder niet mee moet bemoeien. Hands off!
Als we de kranten van de afgelopen tientallen jaren erbij pakken, kun
nen we ons niet aan de indruk onttrekken dat we steeds hetzelfde patroon
zagen optreden: a) de overheidstaken die de overheid zelf uitvoert, gaan
redelijk tot zeer goed, b) bij de overheidstaken die werden afgestoten, met
overheidsbemoeienis, ontstonden overal drama’s en c) de taken die de
overheid niet tot haar werkzaamheden rekent, worden over het algemeen
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heel efficiënt geregeld in een vrije competitieve markt, waarin de prijzen
voortdurend lager worden.
Dat noodzakelijke diensten betaalbaar blijven voor iedereen, is een
veelgebruikt argument ter rechtvaardiging van overheidsbemoeienis. De
realiteit wijst echter uit dat bijvoorbeeld een vliegticket op de vrije markt
veel goedkoper is dan een treinkaartje op de door de overheid gereguleerde
markt. En dat een taxiritje met Uber een hogere kwaliteit en een lagere
prijs heeft dan een ritje op de gereguleerde taximarkt. Dit heeft alles te
maken met snelle veranderingen in technologie. Op een vrije markt hoeft
er maar één aanbieder te zijn die een slimmere manier bedenkt, en de rest
moet volgen (of gaat failliet). Op een monopolistische markt (overheid), of
in een oligopolistische markt (semigeprivatiseerde overheid), zijn er min
der aanbieders, zodat het tempo van veranderingen lager ligt.
Maximale efficiency van collectieve taken: freeconomics! Wanneer we het

erover eens zijn dat er goede maatschappelijke redenen zijn om een be
paalde taak collectief door de overheid te laten regelen, dan zouden we
ons veel vaker kunnen laten inspireren door het freeconomics-model bij de
realisering van die taak. Door goederen en diensten zonder administratie
van geldstromen te distribueren, gaat de verspreiding vele malen sneller
en gaan de totale kosten drastisch omlaag. Het freeconomics-idee in een
context van collectieve goederen en diensten, heeft ooit ten onrechte een
communistische associatie gekregen. Ten onrechte, want het is gewoon
een logistieke oplossing puur vanuit efficiency-motieven. En wordt dan
ook veelvuldig toegepast in commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld door een
restaurant dat een lopend buffet organiseert. Door niet ieder satéstokje en
iedere hap huzarensalade apart af te rekenen, is er minder personeel nodig,
kunnen er veel meer klanten tegelijk bediend worden en gaat uiteindelijk
per saldo de winst omhoog. Een deel van de overheidstaken wordt al van
oudsher geproduceerd zonder administratie op individueel niveau, zoals
de eerder genoemde dijkbewaking en straatverlichting. En juist daardoor
is het zo betaalbaar. Als professionals in de zorg de helft van hun tijd bezig
zijn met handelingen die direct of indirect te maken hebben met de ad
ministratie van geldstromen, dan zouden de totale zorgkosten gehalveerd
kunnen worden door medische zorg op eenzelfde manier te organiseren als
de distributie van straatverlichting.
Stel dat we het erover eens worden dat openbaar vervoer een collec
tieve taak behoort te zijn, dan is de afschaffing van het vervoersbewijs
paradoxaal genoeg bij uitstek dé manier om de overheidskosten zo laag
mogelijk te houden. Want ga maar na: van de huidige opbrengst van de
treinkaartjesverkoop gaat het leeuwendeel naar zaken die helemaal niks
met mobiliteit te maken hebben, maar uitsluitend met de administratie van
geldstromen. Poortjes op de stations, bewakers die controleren of je door
het poortje gaat, ov-chipkaarten, palen om ze te lezen, conducteurs om
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ze te controleren, callcenters om foutief inchecken te corrigeren, kantoren
om defecte chipkaarten om te ruilen, kantoren om geld terug te storten van
wat er nog op de defecte kaart aan saldo stond, marketingafdelingen die
zevenentwintig verschillende soorten abonnementen verzinnen, reclame
afdelingen die miljoenen uitgeven om al deze abonnementen te verkopen,
voorlichtingsmedewerkers om het allemaal uit te leggen aan de reiziger,
opleiders om het de voorlichters uit te leggen, politiemensen om mensen
met een verkeerd kaartje uit de trein te plukken, arrestantenwagens om
ze af te voeren, rechters om ze een boete te geven, deurwaarders om de
boete te innen, it-consultants om te zorgen dat die ov-chipkaarten niet al
te makkelijk gehackt kunnen worden, ministers en staatssecretarissen die
hier oeverloos over vergaderen, kranten die berichten over wat er nu weer
allemaal fout is gegaan, overheidsvoorlichters om smoesjes te verzinnen.
Van elke 10 euro die wij aan een treinreis uitgeven, gaat misschien wel
8 euro naar administratieve organisatie en maar 2 euro naar spoorbielzen
en treinstel. Door die hele administratie af te schaffen, kan de mobiliteit
op een veel goedkopere manier verwezenlijkt worden. ‘Ja maar, dan kun
je gratis met de trein, terwijl de automobilist wel moet betalen en dat is
toch niet eerlijk?’, horen wij nu al velen sputteren. We geloven dat dat ge
sputter weer heel snel zal verstommen. Dat is alleen maar reflex-gesputter,
wat altijd plaatsvindt bij veranderingen. Er zijn miljoenen Nederlanders
die elke avond na het avondeten binnenshuis zitten. Daar steken zij tegen
betaling een schemerlamp aan. Er zijn ook burgers die bij nacht en ontij
over straat zwieren en gratis worden bijgelicht door straatlantaarns. Hun
schemerlamp thuis staat uit, zij betalen minder aan de Nuon. Maar over
deze oneerlijkheid hebben we nog nooit ook maar één huiselijke burger
horen klagen. Echt, nog nooit.
Begrotingstekort: default op 0 procent Het is zo’n gewoonte geworden sinds

Keynes. Overheden begroten standaard meer uitgaven dan inkomsten. Het
mag van Keynes. Zo erg is het niet. Maar het is een rare gewoonte. Zet
dat begrotingstekort nu eens standaard op nul. Als dat inhoudt dat je een
paar procent minder kan uitgeven, wordt dat ruimschoots gecompenseerd
doordat je in de komende jaren een paar procent minder rente hoeft te
betalen. Begrotingstekort nul, betekent dat er niet geleend hoeft te worden
en dat verkleint de afhankelijkheid van een financieel systeem. Het is een
weg naar ontgijzeling.
Daarnaast heeft 0 procent op twee manieren een sterke psychologische
werking. Wie bijvoorbeeld een tekort van 3 procent als grens hanteert,
maakt daar al snel 4 procent van. Want een tekort is een tekort; 3 of 4 pro
cent, wat maakt het uit? Iedereen die wel eens rood staat op zijn bankreke
ning, kent dit psychologische fenomeen. 300 of 400 euro rood, wat maakt
het uit? Bewaking van de nulgrens werkt makkelijker.
Het andere psychologische effect is de voorbeeldfunctie. Want burgers
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en bedrijven weten ook niet beter dan dat ze een 0 procent-grens hebben.
Wie met een tientje naar de snoepwinkel gaat en voor 11 euro snoep uit
zoekt, zal toch weer een paar snoepjes terug moeten leggen. Een bedrijf
dat stelselmatig meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, weet dat het faillis
sement nadert.
Begrotingen: meedalen met de markt Als een begrotingspost een miljoen

euro bedraagt, dan volgend jaar natuurlijk ook, aldus de overheidslogica.
Plus een paar procent voor inflatie. Zo gaat het meestal. En zo gaat het
goed als overal in de rest van het land alles meestijgt met de mythe van
de eeuwige groei. Maar wat nou als elders in het land een aantal lucht
ballonnen worden lekgeprikt? Wat er dan gebeurt, zagen we een paar jaar
geleden bij het televisieprogramma Pauw en Witteman waarin de minister
van Financiën (Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem) als gast iets uit mocht leggen.
Het was een onthutsende, ronduit schokkende ervaring voor ons om de
ministeriële redenatie aan te horen. De huizenprijzen waren gedaald, de
woz-waarde was dus ook gedaald, dus de gedupeerde huiseigenaren ver
wachtten nog één klein mazzeltje. De belasting op hun onroerendgoed
bezit zou voor de verandering eens een keertje lager worden dan het jaar
ervoor. Maar niks daarvan. De woz-gerelateerde gemeentebelasting ging
juist omhoog. ‘Dat is nogal logisch,’ aldus de minister, ‘want de gemeentes
moeten wel hun taken blijven uitvoeren. Ze hebben minstens net zoveel
geld nodig dan het jaar ervoor, dus als de huizenprijzen omlaaggaan, dan
zal toch echt het belastingtarief omhoog moeten. We hebben geen andere
keus.’ De heren Pauw en Witteman knikten goedkeurend om deze heldere
uitleg. Niemand aan tafel leek zich te realiseren dat op dat moment in
honderdduizenden huiskamers mensen in woede ontstaken en serviesgoed
naar hun toestel smeten. Dat waren niet de mensen met een vast salaris of
uitkering, want hun maandinkomsten waren tijdens de crisis nog op peil
gebleven. Maar honderdduizenden zelfstandig ondernemers, waaronder
heel veel winkeliers, hadden hun inkomen in de crisis soms wel met tien
tallen procentpunten zien dalen. Zij hadden bij dalende inkomsten nog wel
steeds dezelfde financiële lasten. Zij moesten wél met minder inkomsten
dezelfde taken uitvoeren.
De vanzelfsprekendheid waarmee de minister zijn redenering open
baarde, doet ons het ergste vermoeden omtrent hetgeen ons te wachten
staat als de in geld uitgedrukte opbrengst van de economie gaat dalen. Dan
gaan de belastingen omhoog!? Maar daar is dan juist minder geld voor!
Dit gevaar is maar met één remedie te bestrijden. Overheidsbegrotin
gen moeten niet meer uitgedrukt worden in vaste bedragen, maar moeten
uitgedrukt worden in een vast percentage van de totale begroting. Als we
bijvoorbeeld bereid zijn om 10 procent van ons inkomen bij te dragen aan
onderwijs, dan moet 10 procent de afspraak zijn. Als ons gemeenschappe
lijk inkomen in geld uitgedrukt gaat dalen, omdat we slimmer produceren
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en daardoor steeds goedkoper dingen gaan leveren, dan wordt die 10 pro
cent dus ook een lager bedrag in euro’s. Dan moet het onderwijs dus ook
maar slimmer produceren, en goedkoper gaan leveren — net als in de an
dere sectoren — om het percentage zodoende op die 10 procent te houden.
Aandelenbeurzen: net als de toto Aandelenbeurzen verdienen een plek meer

in de marge van de economische bedrijvigheid. Het zou helemaal niet nodig
hoeven te zijn dat speculanten in waardepapieren zoveel directe invloed
kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering, op productie, werknemers en
klanten. Hoe? Door het stemrecht los te koppelen van het aandelenbezit.
Veel insiders zeggen nu dat de aandelen dan minder populair zullen zijn,
minder verhandeld worden. Daar zijn we niet zo zeker van. Op sportwed
strijden wordt ook heel veel gegokt. Het staat iedereen vrij om lootjes te ko
pen waarmee je gokt dat Manchester United komend voorjaar van Chelsea
gaat winnen. Met zo’n lootje kun je een heleboel geld winnen. Of verliezen,
dat kan natuurlijk ook. Het bezit van zo’n lootje geeft echter geen enkel
recht om invloed uit te oefenen op de opstelling van Manchester United.
Die club heeft namelijk een manager die dat zelf heel eigenwijs beslist. Wat
de lootjeskopers ervan vinden, dat zal hem een rotzorg zijn. Waarom heb
ben de kopers van lootjes waarmee wordt gegokt op de aandelenbeurzen
dan wél het recht om zich met de tactiek en opstelling te bemoeien?
Wachten op wetgeving is helemaal niet nodig. Iedereen kan daar geheel
op eigen wijze zorg voor dragen. Om te beginnen het topmanagement van
beursgenoteerde ondernemingen, door op grote schaal eigen aandelen op
te kopen. En sommige bedrijven doen dat al. Hoe meer aandelen in eigen
handen, des te meer mogelijkheden om met een langetermijnvisie te ma
nagen, net als bij familiebedrijven. Ook de werknemers én aspirant-werk
nemers kunnen invloed uitoefenen: bij de keuze voor welk bedrijf ze willen
werken. Het lijkt wel cool om voor een grote beursgenoteerde multina
tional te werken, maar wie is volgend jaar je baas? Misschien biedt een
niet-beursgenoteerd bedrijf op termijn wel veel betere kansen op een loop
baan? Tot slot de klanten. Er zijn genoeg concurrerende aanbieders. Je
kunt meestal zelf kiezen bij welk bedrijf je koopt. Als maar een deel van de
werknemers en klanten in beweging komt, is dat al een stimulans voor het
topmanagement om hetzij eigen aandelen in te kopen, hetzij aandelen met
beperkt stemrecht uit te geven.
Cash is King? Le roi est mort! De wat oudere lezers hebben het allemaal nog

op school geleerd, bij de economieles: solvabiliteit is het belangrijkste
criterium voor financiële gezondheid. Kan een organisatie op termijn aan
al zijn verplichtingen voldoen, dan is het solvabel. Als bezittingen minus
schulden positief zijn.
Liquiditeit, dat was veel minder belangrijk. Meer een pragmatisch pro
bleempje op de korte termijn. Zijn de lopende inkomsten en uitgaven in de
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pas? Zit er morgen genoeg in de kas om de betalingen van overmorgen te
verrichten? Dan is het bedrijf liquide.
Ergens tussen toen en nu is er iets drastisch veranderd. In financiële
kringen is het meest geliefde spreekwoord: Cash is King! Dat spreekwoord
is leidraad geworden bij financiële beslissingen. Een aan lagerwal geraak
te aristocraat, met momenteel nauwelijks inkomsten, maar wél met een
kasteel vrij op naam, ter waarde van een miljoen, is zeer solvabel. Als hij
echter 5000 euro wil lenen om een paar maanden te overbruggen, kan
hij bij geen bank terecht. Een boven zijn stand levende werknemer, met
meer schulden dan bezittingen — insolvabel dus — maar wél met een riant
maandsalaris, die kan moeiteloos 10 000 euro lenen voor een vakantie. In
een wereld met boekhouders-overkill, met de focus op de korte termijn, is
het belangrijkste criterium geworden: ben je wel liquide genoeg om vol
gende maand je maandrente te betalen? Of de schuld zélf wel terugbetaald
kan worden, daar lijkt nog nauwelijks iemand zich om te bekommeren.
In extreme mate zien we dit bij landen met een ernstige schuldenproble
matiek. Neem Griekenland. Hoe hoog de totale schuld ook is opgelopen, er
ontstaat pas serieuze paniek zodra blijkt dat Griekenland volgende maand
een aflossing of rentebetaling van 3 miljard niet kan betalen. Dan springen
een boel mannen in pak in een vliegtuig, gaan de hele nacht vergaderen
en verstrekken vervolgens een nieuwe lening van 5 miljard. Zodat die af
lossing op de vorige lening betaald kan worden. Daarna slaan ze elkaar
op de schouder en kijken heel blij. Want het probleem is opgelost! Het
noodlijdende land is immers weer liquide. Dat door die nieuwe lening de
solvabiliteit weer een paar miljard verder is verslechterd, ach dat is van
later zorg, wij worden immers beoordeeld op de cijfers in de eerstvolgende
spreadsheets.
Cash is King? Weg met die koning! Net als in de Renaissance grijpen we
ook in de Nieuwe Renaissance soms terug op de ‘oudheid’. Eerherstel voor
solvabiliteit als hoofdcriterium voor financiële beslissingen. Want solvabi
liteit is duurzaam, liquiditeit is kortetermijndenken.
Hypotheken: verbod op inkomenstoets Nadat slechte hypotheken waren

aangewezen als de schuldigen van de financiële crisis, kwam er een roep
om de schuldigen aan te pakken. Er kwam meer regulering, scherper toe
zicht. Hypotheekverstrekkers moesten veel strenger kijken naar het inko
men van degene die een huis wilde kopen. De maximale hypotheek mocht
nog maar een x-aantal maal het jaarinkomen bedragen. En ook al vindt
iedereen dat heel logisch klinken, wij vinden dit een zeer naïeve oplossing!
Want deze regelgeving is 100 procent gebaseerd op liquiditeit. Korte ter
mijn, dus. Want niemand weet wat volgend jaar het jaarinkomen zal zijn
van de geldlener. De oplossing herschept gewoon weer opnieuw het oude
probleem, maar dan iets trager.
Het kan ook anders. Een oplossing die op het eerste gezicht zéér onlo
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gisch klinkt. In plaats van strenger te toetsen op het inkomen, zou je hypo
theekverstrekkers juist wettelijk kunnen verbieden om überhaupt naar het
inkomen te informeren. Krankzinnig idee? Een bank wil toch zekerheid?
Nou, zo’n verbod biedt de banken juist veel meer zekerheid. Want als ze
niet meer mogen informeren naar het inkomen, dan zijn ze wel gedwon
gen om heel goed te kijken naar de waarde van het huis. En dan wordt
een hypotheek weer zoals een hypotheek ook was bedoeld toen die werd
uitgevonden: een zeer veilige lening voor de hypotheekverstrekker — dus
met lage rente — doordat de lening is veiliggesteld door de waarde van het
onderpand. Geen bank die het dan nog in zijn hoofd zal halen om meer
hypotheek te verstrekken dan het huis waard is. Dat maakt de lening veel
meer solide dan een zekerheid die is gebaseerd op het huidige jaarinkomen
van de geldlener.
Er is wel een gevolg. Er zal dan veel minder snel een huizenbubbel kun
nen ontstaan. En dat zal niet iedereen leuk vinden.
Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die denken dat niet zozeer
de rommelhypotheken de schuld waren van de financiële crisis, maar een
financieel systeem waarin alle betrokkenen profiteerden van een gecreëer
de huizenbubbel. Totdat de bubbel barste.
Gefopt! Hypotheekrenteaftrek was juist ongunstig voor huiseigenaren

Those were the days... Er waren mensen met een eigen huis en zij stemden op
de partij die hypotheekrenteaftrek beloofde. En er waren mensen zonder
eigen huis; zij stemden op de partij die betaalbare huren beloofde. En beide
groepen leefden in pais en vree naast elkaar.
De huizenbezitters waren zeer verguld met hun hypotheekrenteaftrek.
‘Man, man, je betaalt een paar duizend gulden rente per jaar, maar dan krijg je de
helft terug van de belasting. Zomaar. Gratis geld!’
Menigeen was zelfs zó blij met dit cadeautje, dat hij zoveel mogelijk
wilde lenen, zoveel mogelijk rente wilde betalen. ‘Want hoe meer rente, des te
meer gratis geld je krijgt!’ Haha. Het is dezelfde logica als de redenatie van de
shopaholic die denkt: hoe meer schoenen ik koop in de uitverkoop, des te meer
ik verdien. Desondanks waren er echt heel veel mensen die zo redeneerden,
mede doordat ze door de hypotheekverstrekkers ook enthousiast werden
aangemoedigd om zo te redeneren. ‘Meneer, u betaalt te weinig rente, u doet
uzelf ernstig tekort. Koop toch een duurder huis, dan krijgt u meer gratis geld.’
En toen gingen er zo veel mensen op zoek naar een duurder huis, kwam
er zo veel vraag, dat de huizenprijzen gigantisch gingen stijgen. Niemand
vond het ook erg om te veel te betalen, want hoe duurder hoe beter. Dan
kreeg je immers meer gratis geld! Zo ontstond dus de huizenbubbel. De
hypotheekrenteaftrek zorgde voor steeds hogere huizenprijzen. En zelfs
aflossen op de lening hoeft dan niet meer. Want als de huizenprijzen au
tomatisch blijven stijgen, dan kun je toch bij verkoop alles in één keer
aflossen? Maar als er niet afgelost hoeft te worden, dan kun je dus veel
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meer lenen. En doordat er meer geleend werd, gingen die huizenprijzen
natuurlijk nóg verder stijgen.
Uiteraard waren er ook wel mensen die argwaan kregen. ‘Een torenhoge
lening, een smak rente betalen, doe ik hier wel verstandig aan?’ Maar deze arg
waan werd vakkundig de mond gesnoerd door de feiten. ‘Ook al is je huis
nog zo duur, ook al is de rente nog zo hoog, desnoods verkoop je het over een paar
jaar weer met vette winst. Dan los je alles in één keer af en heb je nog voldoende
geld over om een jaar op vakantie te kunnen gaan. Met een beetje geluk maak
je zelfs meer winst op de verkoop dan dat je al die tijd bij elkaar aan rente hebt
betaald.’
In de praktijk hebben huiseigenaren echter bijzonder weinig aan prijs
stijgingen. Want wie één huis heeft en dat huis met een ton winst verkoopt,
moet weer een ander huis kopen, dat in diezelfde tijd ook minstens een ton
duurder is geworden. Stijgende huizenprijzen is alleen maar lucratief voor
wie meer dan één huis heeft. Dan is het extra huis namelijk een beleggings
object in plaats van een gebruiksvoorwerp. Hoe meer huizen je hebt, des
te lucratiever het wordt als de huizenprijzen fors stijgen. Zelfs één extra
(overtollig) huis kan al reden zijn voor een feestje. Bijvoorbeeld, je erft een
huis dat dertig jaar geleden voor 30 000 gulden was gekocht en nu kun je het
opeens verkopen voor 250 000 euro. Dan lust je wel een glaasje champagne.
Maar de gewone gemiddelde huizenbezitter, met slechts één huis om in
te wonen, die al die jaren zo ontzettend verguld was met dat cadeautje van
de hypotheekrenteaftrek, die komt op een dag tot de ontdekking dat dat
cadeautje bij nader inzien een enorme kat in de zak was. Dat het wel leuk
is als de belasting de helft van je rentebedrag betaalt, maar dat je per saldo
toch écht slechter af bent als het totaal te betalen rentebedrag meer dan
verdubbeld is. Dat een bloemkool mét korting voor 2 euro, nog altijd veel
duurder is dan een bloemkool zónder korting voor 1 euro.
Het cadeautje van de hypotheekrenteaftrek, als aanzwengelaar van de
huizenbubbel, was echter wel buitengewoon lucratief voor de hypotheek
verstrekkers. Want als een huis twee keer zo duur wordt, wordt de hy
potheeklening twee keer zo hoog, dus worden de rente-inkomsten twee
keer zo hoog en wordt de winst twee keer zo hoog. De andere grote partij
die profiteerde, was de lokale overheid. Want als alle huizenprijzen in de
gemeente omhooggaan, dan stijgt de prijs van een nieuw te bouwen wo
ning navenant mee. Dus de lapjes grond waarop nieuwe huizen gebouwd
konden worden, konden nu voor astronomisch hoge bedragen verkocht
worden aan bouwbedrijven.
Basisinkomen als rechtse hobby! Eén tractor maakte tien boerenknech

ten werkloos. Geen probleem. Ze trokken naar de fabriek en vonden daar
een baan. Eén slimme machine in de fabriek maakte tien fabriekswerkers
werkloos. Geen probleem. Ze trokken hun overall uit, deden een overhemd
aan en gingen op een kantoor administratief werk doen. Eén computer
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maakte tien administratief medewerkers werkloos. Geen probleem. Ze de
den een stropdas om en werden manager in het eindeloze middenkader
van de een of andere grote hiërarchische organisatie. En toen kwam de
Nieuwe Renaissance, eerst met zelfsturende zwermen die een deel van die
grote hiërarchische organisaties overbodig hebben gemaakt, en vervolgens
met een nieuwe generatie robots en artificiële intelligentie-systemen die
tallozen van de huidige werknemers overbodig gaan maken.
Een nieuw probleem waar heel uiteenlopend op wordt gereageerd. Ge
luiden die we het meest horen, zijn:
a) ‘Zo’n vaart zal het wel niet lopen.’
Mwah. Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de
toekomst. In het verleden gingen veranderingen meestal traag, maar dat
had ook een oorzaak. Informatie was traag. Er zijn nogal wat concrete aan
wijzingen dat het tempo van veranderingen spectaculair aan het versnellen
is.
b) ‘Haha, mijn werk/baan kan onmogelijk door een computer of robot worden
uitgevoerd.’
Als dit een verdedigingsmechanisme is om met onzekerheid om te gaan,
prima dan. Maar het is tamelijk naïef om dit serieus te denken. Ongeacht
de baan die het betreft. De werknemers wier functie in de afgelopen tien
jaar wegens overbodigheid is opgeheven en daar nu nog steeds boos over
zijn, die dachten destijds ook zo. Hun toenmalige collega’s die het al van
verre zagen aankomen, waren veel beter voorbereid en wisten veel makke
lijker nieuw werk te vinden.
c) ‘Robots moeten verboden worden.’
En dan ook meteen de computers maar? En internet, en de fabriek, en de
tractor? En weer allemaal zelf met onze handen in de aarde graven en niet
ouder dan veertig jaar worden (wat dan ook helemaal niet erg is, want er is
dan toch geen Netflix)?
d) ‘Er gaan wel oude banen verdwijnen, maar er komen net zoveel nieuwe voor
terug.’
Goed zo! Lekker positief. En ja, er komen zonder twijfel ontzettend veel
nieuwe banen bij waar we nu nog niet eens het bestaan van vermoeden.
Maar hoe zat het ook alweer met die mythe van de eeuwige groei? En van
huizenprijzen en aandelenbeurzen die eeuwig blijven stijgen? Het is verre
van zeker dat er net zoveel nieuwe banen komen als dat er oude banen gaan
verdwijnen. Want als we door slimmer te werken, door slimmer te organi
seren, steeds meer produceren in minder tijd, dan gaat met mathematische
zekerheid vroeg of laat ook het totaal aantal benodigde arbeidsuren omlaag.
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Er is ook een geheel andere manier om naar het probleem te kijken. Door
even uit te zoomen, weg van de arbeidsmarkt, en van een afstandje te kij
ken naar het geheel. Wat gebeurt er nou allemaal in zo’n economie? Als
zeventien miljoen mensen samen een enorme berg goederen en diensten
produceren — genoeg voor iedereen — en over een aantal jaar produce
ren ze op een slimmere manier — met veel minder inspanningen en man
kracht — nog steeds diezelfde berg goederen en diensten, dan is er toch nog
steeds genoeg voor iedereen? Er is dus geen enkele aanleiding voor paniek
of zorgen. Het enige wat dreigt is meer vakantie, meer vrije tijd. Wél moet
die enorme berg goederen en diensten weer netjes verdeeld worden onder
die 17 miljoen mensen. In feite is dat het enige probleem wat resteert: het
regelen van de vraag-aanbodfrictie van de verdeling. In principe hoeft daar
helemaal geen baan aan te pas te komen.
Radicale arbeidstijdverkorting is de meest voor de hand liggende oplos
sing, als er steeds minder banen nodig zijn. Als de helft veertig uur werkt
en de andere helft werkt nul uur, dan valt er heel veel voor te zeggen om
dan maar iedereen twintig uur te laten werken. Voor de totale economie
maakt dat geen verschil. Arbeidstijdverkorting is zeer makkelijk in te voe
ren. In theorie kan het van de ene op de andere dag. In de praktijk echter
gaan veel mensen moeilijk doen, roepen dat het niet kan. Heel frappant,
want als we terugkijken in de tijd zien we een voortdurende verkorting van
de werkweek. Honderdvijftig jaar geleden was dat vijfenzeventig uur per
week, honderd jaar geleden zestig uur per week, vijftig jaar geleden acht
enveertig uur per week en nu zesendertig uur per week. Daar is iedereen
heel tevreden over. Terugkijkend doet niemand hier moeilijk over. Waar
om dan wel vooruitkijkend moeilijk doen als deze lijn zich doortrekt? Het
enige serieuze minpunt van arbeidstijdverkorting is dat de competenties
binnen de beroepsbevolking niet zo heel regelmatig zijn verspreid over
alle arbeidskrachten. Vergelijk een voetbalselectie van tweeëntwintig spe
lers, waarbij de ene speler steeds in de basis staat en de andere meestal
op de reservebank zit. Geen coach die alle tweeëntwintig spelers precies
evenveel speeltijd wil geven, omdat hij denkt (en waarschijnlijk terecht)
dat de teamprestaties dan achteruit zullen gaan. Om de teamspirit binnen
de gehele selectie hoog te houden, krijgen de reservespelers ook gewoon
hun salaris. Ze delen zelfs mee in de overwinningspremies. Zonder dat ze
hoeven te transpireren of vies te worden. Dat is het principe van het ba
sisinkomen! Het belang van het geheel staat voorop en iedereen die erbij
hoort deelt mee in de winst, of hij nou in actie kwam of niet.
In de jaren zeventig werd het idee van een basisinkomen al voor het eerst
geopperd. Vanuit de ‘linkse hoek’. Het werd massaal weggehoond. ‘Wat
denkt dat langharig werkschuw tuig wel niet? Beetje de hele dag op je
luie gat liggen, op kosten van de hardwerkende medemens?’ De afgelopen
twee jaar staat het concept basisinkomen opnieuw volop in the picture. Dit
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keer is de hoon weliswaar veel minder, maar nog steeds zijn er dezelfde
negatieve sentimenten als in de jaren zeventig. Basisinkomen, beloning
zonder werkverplichting, wordt alom gezien als een ‘linkse hobby’. Zolang
die sentimenten er zijn, zal een basisinkomen politiek nooit haalbaar zijn.
Het wordt eens tijd dat het concept basisinkomen wordt gepercipieerd
op zijn merites voor het totaalplaatje van de economie, op het teamresul
taat van de bv Nederland, in plaats van op de merites voor het individu die
op een luie manier inkomen kan verwerven. Dan is het basisinkomen een
systeem voor winnaars. Het basisinkomen als rechtse hobby! Want een
basisinkomen maakt in één klap een radicaal einde aan al die zaken die
de kapitalistische ondernemers het meeste hinderen. Arbeidswetgeving,
minimumlonen, cao’s, ontslagbescherming, maar bovenal: ongemotiveer
de werknemers. Zodra er een voldoende basisinkomen is, kunnen al deze
hindernissen automatisch vervallen. Want zodra werknemers voldoende
inkomen hebben voor hun bestaanszekerheid, valt te verwachten dat ze al
leen nog maar werk doen waar ze voldoende motivatie voor hebben. Werk
dat ze leuk en/of nuttig vinden. Zo’n werkklimaat is een walhalla voor de
kapitalistische onderneming van de toekomst. Creëer werkzaamheden die
leuk en/of nuttig zijn en de werknemers komen vol motivatie en werklust
toegesneld. De meest winstgevende ondernemingen van nu werken al min
of meer zo. Facebook heeft een miljard mensen zo gek gekregen om pagi
na’s vol te schrijven en foto’s te plakken in het dikke boek. Gratis, omdat
ze het leuk werk vinden. Ze doen het heel gemotiveerd. En zonder arbeids
wetgeving, minimumloon en dergelijke. Ze kunnen dat ook doen omdat
hun bestaanszekerheid al is veiliggesteld in de sociaaldemocratie, waarin
iedereen een baan of een uitkering heeft.
Basisinkomen, het bestaat al Zodra we het basisinkomen gaan beschouwen

als (ook) een rechtse hobby, gaat het maatschappelijk draagvlak heel erg
toenemen. En dan is het nog maar een klein gedachtestapje om in te zien
dat het basisinkomen maar nauwelijks verschilt van de gangbare inrichting
van de sociaaldemocratie, waarin iedereen een baan of een uitkering heeft.
Bij een basisinkomen hebben de meeste mensen een baan én een uitke
ring. De winst zit hem vooral in een veel grotere efficiëntie en flexibiliteit.
Hoe efficiënt een basisinkomen is, weten we al, want sinds 1957 bestaat
in Nederland al een basisinkomen voor iedereen ouder dan vijfenzestig
jaar. Ongeacht of men daarnaast nog inkomsten heeft, of een vermogen,
het aow-basisinkomen blijft hetzelfde. Dat scheelt enorm veel werk in de
uitvoeringskosten. Er hoeft weinig gecontroleerd te worden; alleen maar de
geboortedatum. Van geen enkele andere uitkering zijn de uitvoeringskos
ten zo laag, en het aantal fouten zo laag, als bij de aow.
Met een basisinkomen voor iedereen, dus óók voor mensen onder de
vijfenzestig, kunnen in principe alle andere uitkeringen afgeschaft worden.
Maar het grootste winstpunt van het basisinkomen zit in de toenemende
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maatschappelijke flexibiliteit. Zeker in tijden van almaar snellere verande
ringen wordt die flexibiliteit steeds belangrijker.
Bijna alle actuele vraag-aanbodfricties kunnen veel soepeler worden op
gelost zodra er een basisinkomen is. Bij organisaties die noodgedwongen
moeten veranderen om te overleven in een veranderende wereld, wordt
die verandering in alle lagen van de organisatie vertraagd door mensen die
meer bezig zijn om in de eerste plaats hun eigen baantje te beschermen.
Wat volstrekt begrijpelijk is als iemand zijn bestaanszekerheid in gevaar
ziet komen. Bij een basisinkomen is er veel minder reden voor angst en
onzekerheid. Organisaties die over de schreef (dreigen te) gaan, zullen veel
sneller worden teruggefloten door werknemers als hun baan niet meer zo
rechtstreeks is gekoppeld aan hun bestaanszekerheid. Werknemers die
met tegenzin naar hun werk gaan (en dat schijnen er nogal wat te zijn),
kunnen veel makkelijker hun baan opzeggen, bijvoorbeeld om zelf een be
drijf te starten. Daar worden zowel de werkgever als de werknemer beter
van. Nu is de vrijwillige stap van vaste baan met veilig inkomen naar eigen
bedrijf met onzekere inkomsten, voor velen nog veel te groot. Bedrijven
die willen overleven moeten waarde creëren. Wie iets waardevols toevoegt,
creëert vanzelf een toekomstige inkomstenbron, ook al is nog niet meteen
duidelijk hoe die inkomsten precies gaan stromen. Maar wie vandaag een
nieuw bedrijf start, staat dikwijls voor het dilemma van liquiditeit: hoe
creëer ik onmiddellijk voldoende inkomsten? Zodra er een basisinkomen
is waarmee de aspirant-ondernemer zichzelf in leven kan houden, kan hij
zich volledig focussen op het creëren van waarde, in plaats van op het
creëren van omzet. Hoe lucratief deze benadering is, kunnen we zien aan
een bedrijf als Google, die hetzelfde concept allang in de praktijk toepast.
Werknemers krijgen één dag per week de volledige vrijheid om naar eigen
inzicht en intuïtie waarde te creëren. Zij hoeven daarbij geen enkele tijd
te verspillen aan de vraag hoe al die innovaties zo snel mogelijk omgezet
kunnen worden in verhandelbare producten. Kortom, de werknemers van
Google krijgen op die ene dag gewoon hun salaris doorbetaald zonder dat
er een concrete tegenprestatie wordt verlangd. Dat is in feite dus een soort
basisinkomen. Google doet dat niet zomaar. Er zit een gedachte achter.
Google redeneert: verzin eerst maar de innovaties, de verhandelbaarheid is
van later zorg, die is toch onvoorspelbaar. Plus dat Google naar het totaal
plaatje kijkt. Als negen werknemers op die ene werkdag dingen produce
ren waar geen dollarcent mee valt te verdienen, dan wordt dat ruimschoots
gecompenseerd door nummer tien die iets produceert waar wél geld mee
verdiend kan worden. Een staat die nadenkt over de wenselijkheid om een
basisinkomen in te voeren, zou ook deze redenatie van Google kunnen
volgen. Een basisinkomen verstrekken aan burgers zonder een concrete
tegenprestatie te verlangen, omdat je toch niet goed vooraf kunt inschat
ten welke burger tijd gaat besteden aan iets wat maatschappelijk nut gaat
opleveren. Soms blijkt dat pas na een tijdje. Plus dat ook de staat een to
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taalplaatje heeft. Als negen basisinkomenontvangende burgers niets doen
wat zinvol blijkt voor de gemeenschap, dan wordt dat ruimschoots gecom
penseerd door nummer tien, die wél iets produceert wat van waarde is.
Mensen kunnen pas goed functioneren als ze eerst te eten en te drinken
hebben en een dak boven hun hoofd, aldus Maslow, en we kennen niemand
die Maslow tegenspreekt. Dat het tijdperk van de Industriële Revolutie
zoveel welvaart heeft opgeleverd in de westerse wereld, is waarschijnlijk
voor een groot deel te danken aan de sociale vangnetten van de sociaal
democratie. Wie eenmaal een baan had, kon goed functioneren, want was
verzekerd van eten, drinken en bed. Mocht de baan onverhoopt eindigen,
dan zou het vaste salaris vrij soepeltjes overlopen in een vaste uitkering.
In een wereld die Nooit Af is, in een tijdperk van steeds snellere ver
anderingen en toenemende onzekerheden, is een basisinkomen dé oplos
sing om te zorgen dat mensen goed kunnen blijven functioneren. In tijden
waarin de middenklasse in toenemende mate onzekerheid voelt over het
voortbestaan van hun banen, en zelfs onzekerheid over de sociale vangnet
ten, dreigt massaal disfunctioneren en politieke instabiliteit.
Het zou best wel eens kunnen zijn dat binnen afzienbare tijd de dis
cussie over het basisinkomen radicaal verschuift van de vraag: ‘Is het
een wenselijke oplossing?’ naar de vraag: ‘Is het niet een onvermijdelijke
oplossing?’ Temeer daar er een onomkeerbare trend op de arbeidsmarkt
gaande is van vaste banen met een vast inkomen, naar flexibele banen
of ondernemerschap met sterk wisselende inkomsten. Met name voor dit
nieuwe, sterk groeiende segment van de arbeidsmarkt, werkt het oude
systeem van sociale zekerheid niet meer. Je kunt wél soepeltjes een vast
salaris door een vaste uitkering vervangen, maar je kunt niet zo soepel
tjes een uitkering-op-maat berekenen van een zelfstandig ondernemer die
twee maanden zonder inkomsten zit, maar wél vijf kansrijke offertes in
de pijplijn heeft zitten, drie lopende opdrachten in productie en twee ge
factureerde grote opdrachten bij klanten die hun betalingstermijn hebben
overschreden.
Is een basisinkomen betaalbaar? Uiteraard! Maar is zo’n basisinkomen wel

betaalbaar? Wij zouden zeggen: stel die vraag vooral niet aan boekhou
ders. Zij zullen waarschijnlijk zeggen dat het niet kan, doordat ze te intro
vert kijken naar spreadsheets, in een statische wereld. Zeventien miljoen
keer 1000 euro, dat is al 17 miljard euro per maand. Dat klinkt al snel als
onbetaalbaar en onrealistisch. Maar de wereld is niet statisch.
Zodra je het vraagstuk niet als een boekhoudprobleem ziet, maar als
een simpele vraag-aanbodfrictie, is de haalbaarheid van een basisinkomen
opeens een vanzelfsprekendheid.
Denk aan een onbewoond eiland waar honderd schipbreukelingen aan
spoelen. Alle honderd werken zij van zonsopgang tot zonsondergang op
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het land om voldoende eten voor iedereen te produceren. Als twee mensen
ziek worden, werken de andere achtennegentig iets harder en krijgen de
zieken ook te eten. Dát model kennen we al. En dan spoelt op een dag
een tractor aan. Die ene tractor kan al het werk uitvoeren. Er is nog maar
één persoon nodig om de tractor te besturen. De overige negenennegentig
kunnen op het strand gaan liggen. Wat is dan precies het probleem? (Dit
model kennen we ook al: we noemen het vakantie.)
Als die ene tractor net zoveel eten produceert als voorheen, is de eco
nomische welvaart op het eiland nog precies hetzelfde gebleven. Er is nog
steeds voldoende eten voor iedereen, tenzij de tractorbestuurder zichzelf al
het voedsel toe-eigent. Het enige wat de eilandbewoners nog even moeten
overleggen is wie de tractor gaat besturen. Gaat iedereen een uurtje op de
tractor rijden (arbeidstijdverkorting)? Of besluiten ze dat het slimmer is
om de tractor te laten besturen door een paar mensen die daar het meest
bedreven in zijn (basisinkomen), en worden deze tractorhelden ’s avonds
op het strand toegezongen, worden hun voeten gemasseerd, en krijgen zij
het grootste stuk vlees bij het eten?
Hoe hoog moet zo’n basisinkomen zijn? Dat is de boekhoudersbenade
ring, waarbij geld geleidelijk van middel tot doel is verworden. De grap is
dat het totaal irrelevant is hoe hoog dat basisinkomen is. Het ging immers
niet om geld, maar om eten, drinken en onderdak. Dus zodra een deel van
de woningmarkt radicaal wordt geliberaliseerd, ontstaat er een markt voor
aanbieders van ultra-goedkope huizen. Hoe lager de woonlasten, des te
lager het benodigde basisinkomen om goed te kunnen functioneren. In de
netwerksamenleving gaat het steeds minder over bezit, maar steeds meer
over toegang. Wie onbeperkt toegang heeft tot YouTube of Spotify, hoeft
geen cd’s meer in bezit te hebben. Wie al een goede fotocamera in zijn
telefoon heeft zitten, hoeft niet meer per se een losse camera te kopen. Wie
op zoek is naar educatie, sociale interactie of entertainment (de hogere
lagen van de piramide van Maslow) heeft oneindig veel vrij toegankelijke
mogelijkheden op internet. Er is gewoon steeds minder geld nodig om fat
soenlijk te kunnen leven. Er is dus ook steeds minder geld nodig om een
basisinkomen te financieren. Bovendien kan een basisinkomen heel goed
gekoppeld worden aan een sociale dienstplicht. Dat is niet meer dan rede
lijk. Wie zijn hele leven een basisinkomen krijgt, mag daar best wat voor
terugdoen. Bij voorkeur flexibel, op zelfgekozen periodes gedurende dat le
ven, bijvoorbeeld op momenten dat hij geen ander werk te doen heeft. Een
heel groot deel van de huidige overheidstaken kan dan uitgevoerd worden
via die sociale dienstplicht. Moet de succesvolle ceo van een grote multi
national voor de uitoefening van zijn sociale dienstplicht dan papiertjes
prikken in het park? Nee natuurlijk niet, dat zou verspilling van talent zijn.
Hij mag tijdens zijn sociale dienstplicht minister van Economische Zaken
zijn. En de beroemde rockster mag zijn sociale dienstplicht bijvoorbeeld
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uitvoeren in de vorm van een free concert op het Malieveld.
Voor regeringen biedt het basisinkomen nog een uitgelezen onvermoe
de kans om eindelijk eens op een zinvolle manier competitief te kunnen
zijn. Niet door de vraag welke regering het meest bezuinigt, het meeste
franje produceert of het meeste bureaucratiseert, maar door de vraag welke
regering het hoogste basisinkomen weet te verwezenlijken. Die vraag zou
wel eens dé graadmeter kunnen worden om te beoordelen of de huidige
regering het beter doet dan de voorgaande regering. Hoe hoger het basisin
komen, des te succesvoller de samenleving! Ook de regeringen van landen
onderling zijn dan beter te vergelijken. In ieder geval op een veel zinniger
manier dan ‘gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking’, want dat
zegt zo weinig.
Basisinkomen voor tieners! Iedereen die we over het basisinkomen hoorden

praten, had het over ‘vanaf achttien jaar’. Als een vanzelfsprekendheid.
Gemiste kans! Want wat zou er gebeuren als we ook tieners van twaalf
tot achttien jaar een basisinkomen zouden verstrekken? Dat hoeft niet
zoveel te zijn; iets van 100 euro per maand. De terugverdieneffecten zou
den wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen. We gokken op een
spectaculaire daling van de kosten van de criminaliteitsbestrijding. Want
van politieagenten horen we vaak dat het grootste deel van alle inbraken
en diefstallen wordt gepleegd door kinderen van twaalf tot achttien jaar.
Vooral jongetjes. Alle managers en bestuurders van nu, die nu succesvol
zijn, mogen even meedoen aan de quiz: Heb je wel eens wat gepikt?
Opmerkelijk velen zullen nu blozend zeggen: ‘Eh... jawel.’
‘Wanneer?’ ‘Toen ik op de middelbare school zat.’ ‘En daarna?’ ‘Nee,
daarna nooit meer, natuurlijk.’
De politieagenten die we spraken leggen het uit: ‘Als ze groot zijn houdt
het meestal op. Dat komt omdat ze dan een vriendinnetje krijgen. Daar
worden ze braaf van.’
Leuke hypothese! Maar er klopt niets van. Want volwassen inbrekers
zijn dus allemaal single?
Wij denken dat de meeste jeugdige criminelen niet stoppen op het mo
ment dat ze verkering krijgen, maar op het moment dat ze hun eerste loon
of studiebeurs krijgen.
Als jongens van vijftien en zestien een basisinkomen hebben, hoeven ze
niet meer per se als vakkenvuller te werken. Hebben ze meer tijd voor hun
huiswerk. Dat is ook weer goed nieuws voor al die volwassen werklozen
die dolgraag als vakkenvuller in de supermarkt zouden willen werken. Nu
wil geen supermarkt ze aannemen omdat ze veel meer kosten dan de mini
mumjeugdloners die zich volop aanbieden.
Het basisinkomen is te ingewikkeld, te ingrijpend, te onhaalbaar, te on
betaalbaar, zeggen de meesten nog. Nou, laten we dan eens gewoon met
een experiment beginnen. Begint eer gij bezint! Om te leren! Een basisin
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komen alleen voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Zeer overzichte
lijk. Heel makkelijk in te voeren. Kost maar een beetje. Voor iets meer dan
een miljard euro kun je alle Nederlanders van twaalf tot achttien een jaar
lang een basisinkomen geven van 100 euro per maand. En dan kun je zien
wat voor onvermoede effecten dat zoal heeft. Gaan ze het verbrassen of in
vesteren ze het in hun tiener-start-up? Gaat de criminaliteit omlaag? Gaan
schoolprestaties omhoog? Vinden meer volwassen ongeschoolde werklo
zen een baan? Is er minder jeugdzorg nodig in gezinnen met tieners? De
opbrengsten van het experiment zouden zomaar eens veel groter kunnen
worden dan de kosten van het experiment.
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Epiloog
Over hoe we zelf in de valkuil liepen

Wat wij waarnemen aan veranderingen, nu al, en wat er de komende vijf
à tien jaar staat te gebeuren, is opzienbarend. We staan aan de vooravond
van een heel heftige tijd. We zijn er graag bij om vanuit de frontlinies er
over te berichten naar iedereen. Het omarmen van het Nooit Af-principe,
als nieuwe grondhouding voor het organiseren van oplossingen, lijkt ons
het beste begin om voorbereid te zijn.
Tot dusver de theorie.
De beste stuurlui staan aan wal, en zo.
Want toen trapten we keihard zelf in de valkuil waarvoor we waarschuwen,
door dit boek Nooit Af op dezelfde manier te maken als het boek Easycratie.
Door oude gewoontes die vroeger werkten, te kopiëren.
Easycratie, daar deden we twee jaar over. Toen het in de boekhandel
verscheen, was het nog net zo actueel als toen we ermee begonnen. Waar
om zou dat niet opnieuw lukken? Een plan maken, voorbereiden en dat
langzaam uitwerken tot een boek dat helemaal Af is? Oeps. Was dat nou
niet net de samenvatting van Nooit Af; dat die methode niet meer werkt?
Nooit Af, daar deden we ook een paar jaar over. We begonnen weer met
het samenstellen van een lijstje met te verwachten trends. Veel zaken op
dat lijstje waren twee jaar geleden nog opzienbarende inzichten. Maar het
tempo van de veranderingen is nu al zo snel dat veel punten op dat lijst
je al binnen twee jaar in de headlines van mainstreammedia verschenen.
Zoals? Nou, twee jaar geleden werd bijvoorbeeld nog alom verkondigd
dat de vergrijzing een probleem was dat zou leiden tot grote tekorten op
de arbeidsmarkt. Er werd zelfs al gesuggereerd dat de werkweek dan maar
verlengd zou moeten worden. Twee jaar geleden was inflatie nog een getal
dat maandelijks kon veranderen, maar dat hoe dan ook altijd een positief
getal was. Inmiddels zijn er al maanden geweest waarin het (officiële) in
flatiecijfer een negatief getal was. En basisinkomen, dat woord viel nog
nauwelijks in 2013, en áls het al viel dan had het steevast een zweem van
utopie. Inmiddels is het woord al gepromoveerd tot beleidsoptie, in amb
telijke rapporten.
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Maar fouten maken is heel nuttig. Daar kunnen we van leren. Als de wereld
kennelijk al sneller draait dan wij een boek kunnen maken, dan moeten wij
maar geen boeken meer maken. Er komt dus geen vervolg op Easycratie en
Nooit Af.
Althans, niet volgens de oude vertrouwde werkwijze. Het moet sneller,
het moet beter. Het is Nooi

362

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 363

Namenregister

ADO Den Haag 319
Airbnb 78, 109, 131, 134, 165, 177,
182, 308, 309, 328
Airmiles 280
Al Qaida 28
Albert Heijn 36, 148, 210, 280, 281,
342
Algemeen Dagblad 319
Allerhande 36, 37
Alphabet 142
Amazon 67, 70, 77, 109, 137, 139, 140
Amsterdamse effectenbeurs 319
Anderson, Chris 74, 75, 173
Andraka, Jack 166, 249, 250, 251,
252, 253, 256, 265
Animal Farm 46–49, 120
anwb 182
Apple 72, 97, 99, 100, 253, 255, 342
Arriva streekvervoer 319
Asthmapolis 265, 266
Avro-bode 319
az 258
Baartmans, Alette 228
Bachman-Turner Overdrive 9
Barker, Joel Arthur 38–40, 173
Beckstrom, Rod A. 28–30
Berk, Richard 69
Bertheussen, Hakon 117
Bikway 94
Bin Laden, Osama 28
Bits of Freedom 178
Black & Decker 211
Blind, Daley 257

Blok, Jos de 29, 270, 271
Blom, Erwin 253
Boevere, Petra de 32–34
Bol.com 65, 97, 109, 167, 243
Booking.com 109
Boomtown Rats, The 227
Brafman, Ori 28–30
Brogan, Chris 81
Bührmann-Tetterode 319
Buma Stemra 178
Burnham, James 213
Buurtzorg 29, 113, 270, 271
Buitenlandse Zaken, ministerie
van 182
Caesar, Julius 216–218
Calico 142
Carré 35
Charlie Hebdo 120
Cito 37
cjib 152, 298
Comedy Central 237
commissie-Cohen 122
cpb 137
Cruijff, Johan 73, 296
Cukier, Kenneth 63
Davies, Nick 50–52, 55, 199
De Wereld Draait Door Academy 237
De Nederlandse Kabelfabriek 319
DePodesta, Paul 257
Diamandis, Peter 35, 36, 71, 164–168
Dijkgraaf, Robbert 237
Dijkman, Anna 40
363

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 364

Dijsselbloem, Jeroen 347
Discovery Channel 237
Draghi, Mario 283, 284
Draka 319
Dropbox 134, 299
Dunning-Kruger-effect 42
Duolingo 113, 239–243
Eggers, William 79
Essent 319
Etsy 161
Europarlement 47
Europese Commissie 157, 188
Facebook 97, 102, 104, 112, 114, 115,
118–122, 141, 175, 227, 244, 303,
304, 327, 328, 334, 354
Farecast 147
Favoroute 131
Financiën, ministerie van 13, 40,
295, 309
fiod 190
Flightcaster 146
Ford, Henry 10, 216, 217, 340
fucktimkuik.org 30
Funda 19, 86, 174, 339
Fyra 280
G500 123
Gaal, Louis van 257
Gamma 161, 211
GeenStijl 123, 124, 133
Geest, Yuri van 77, 78, 172
General Motors 72, 78
Godin, Seth 30–32, 185, 215
Google 34, 64, 68, 72, 74, 86, 91, 97,
109, 115, 141, 142, 151, 152, 161,
173, 174, 181, 182, 224, 232, 239,
240, 245, 246, 250, 253, 255, 266,
299, 355
Griekenland 56, 57, 121, 208,
286–289, 349
Grolsch 319
gtst 65

Guttenberg, Karl-Theodor zu
122–123
Haren 121, 122
Harvard 36, 72, 102, 113, 238
Haterd, Bas van de 116
Hedges, Chris 55
Hema 33, 161
Heracles 67
Hilton 78
Hoff, Ronald van den 61, 62
Hollands Kroon, gemeente 133
Hond, Maurice de 104
Hoogerland, Johnny 33
Hoogovens 319
Hyves 101–104
ibm 149, 150, 154, 336
Ikea 19, 72, 255, 296, 298
ING 302
Instagram 212, 333
Instructables.com 161
is 28, 185
Ismail, Salim 77
Jager, Jan Kees de 56
Jensen, Arthur 242
Joris Driepinter 55, 56
Kahneman, Daniel 41
Kamp, Henk 201
Kelly, Kevin 80, 200
klm 34, 88, 132, 255, 296, 314, 319,
334
Klöpping, Alexander 237
Knol, Enzo 116
Knot, Klaas 283–285
Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek 319
Konnektid 131
Kotler, Steven 35, 36
Koum, Jan 111, 112
kpn 76, 111, 114, 319
Kurzweil, Raymond 168–170

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 365

la Times 36
Lansdorp, Bas 129
Lanting, Menno 67
Layar 109
Lego 74, 173
Lektion.se 244
Lewis, Michael 257
Libelle 319
Librije, De 246
Liechtenstein 60
Life Sciences 142
LinkedIn 114, 175, 334
Linux 107, 160
Luyendijk, Joris 57, 58, 285, 286
Maassen, Theo 300
Macmillan, Paul 79
Malone, Michael 77
Mansveld, Wilma 278–280
Margriet 319
Marktplaats 161, 304
Mayer-Schönberger, Viktor 63
McDonald’s 53, 54
Microsoft 100, 102, 107
millenniumbug 50–52, 55, 291
mit 36
Moerland, Piet 198
Moritz, Bob 188
Musk, Elon 129
Myjer, Jochem 35
MyWheels 131
nam 202
National Geographic 237
Nedcar 319
New York Times, The 36, 55
Nibud 198–200
Nieuwsuur 108
Nobelprijs 41
nos Journaal 60, 120
nrc Handelsblad 53, 319
ns 126, 127, 131, 226, 255, 279, 280
Nuon 71, 113, 319, 346
Nutricia 319

nvm 195
Oakland Athletics 67, 257
Obama, Barack 291, 339
Occupy 121
Olympische Spelen Tokio 43
Onderwijs, ministerie van 230, 232,
233, 236, 271
Orwell, George 46, 49, 55, 225
Panorama 319
Parool, Het 319
Part-up 333, 334
Pauw & Witteman 34, 347
Peerby 131, 211, 299
Philips 157, 214, 254, 255
Pieterse, Pierre 213
Piketty, Thomas 305–307
Pirate Bay, The 30, 77
pku 45
Plattel, Joost 251
Poetin, Vladimir 339
PricewaterhouseCoopers 188
Privé 30
ProRail 280
Rabobank 198, 276, 290
Ravesloot, Jan Hindrik 171, 172
Reaal Verzekeringen 319
Ridder, Wim de 70–72, 173
Rifkin, Jeremy 130
Roele, Marcel 42, 44
Roeleveld, Anne Jan 91
Roemen, Nils 130
Rotmans, Jan 300
RTL 319
Samsung 99, 100, 157
Sanoma 114, 115, 304, 319
SBS6 319
Schiphol 55, 92, 93, 126, 146, 179,
255
Schuddema 202
Selexyz 97, 158, 243

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 366

Semler 132
Seterra.net 239, 240
Shell 113, 214
Singularity University, The 168, 171,
172
Slijterijmeisje 33
SnappCar 131, 327
sns Bank 191, 319
Sony 39
Spanjar, Raymond 101, 102
Spar in Arnhem, de 281, 282
Speedo 314
Spotify 134, 299, 307, 357
Stapel, Diederik 197
Stork 319
Streisand, Barbra 29, 30
Taleb, Nassim Nicholas 80
Teeuwen, Hans 300
Telegraaf, De 103, 191, 299
Terlouw, Jan 73
Tesco 210
Thingiverse 161
Thorbecke, Johan Rudolph 49
Thuisafgehaald 131
Times, The 51
TomTom 97, 100
Transavia 132, 296
Trouw 319
Tversky, Amos 41
Twain, Mark 194
Tweede Kamer 57, 62, 84, 104, 123,
148, 201
Twitter 33–35, 91, 114, 121, 175, 178,
189, 227, 270
Uber 78, 108, 109, 131, 177, 186, 308,
328, 342, 345
umc Utrecht 169

Universiteit van Oxford 208
UPC 319
Uyl, Joop den 189
v&d 226, 304, 319
Valve 132
Van Dale 118, 275
Van der Valk 139, 140
Van Sickle, David 266–268
Vaynerchuk, Gary 80
Vereniging Eigen Huis 187
Verkeersveiligheid, ministerie
van 234
Vitesse 319
Volkskrant 319
Vonk, Freek 237
Voordekunst.nl 276
WhatsApp 18, 76, 101, 111–114, 181,
186, 212, 236, 276, 299, 305, 308
Wiegel, Hans 73, 189
WikiLeaks 122, 155
Wikipedia 58, 75, 76, 88, 89, 91, 107,
120, 160, 168, 211, 299, 303, 304,
334, 336
Wired 36
Witte Huis, het 55
Wordfeud 114, 116–119
WordPerfect 156
Yahoo 102, 111
YouTube 19, 56, 116, 124, 161–163,
178, 238, 244, 299, 301, 357
Zadeh, Chris 40
Ziggo 319
Zuckerberg, Mark 102, 216–218
Zuivelbureau 56
Zwitserleven 319

Nooit af.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 19/04/16 / 15:10 | Pag. 367

Recensies

‘Nooit Af van Erwin Witteveen en Martijn Aslander geeft troost en inspi
ratie in een kantelende tijdsgeest.’ — Prof. dr. ir. Jan Rotmans is hoogleraar
transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oprichter van Urgenda en Nederland Kantelt.
‘Nooit Af lijkt in niets op een doorsnee managementboek. Het lijkt eerder
op een pageturner. De geheimen van de netwerkeconomie worden verdui
delijkt door een caleidoscopische verzameling van herkenbare observaties
uit het gewone leven.’ Management Support Magazine
‘Nooit Af is een zoektocht naar nieuwe spelregels van een nieuwe e conomie.
(…) Verplicht leesvoer voor iedere communicatieadviseur.’ – Marjolein te
Kolsté, Communicatie
‘Nogal pretentieus ‘.... een nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven'.
Maken de auteurs deze pretentie waar? Ja en nee. De centrale boodschap
van het boek: de wereld is nooit af en dus zijn alle regels, procedures en or
ganisaties die uitgaan van een statische wereld disfunctioneel. Die centrale
boodschap is de kracht van dit boek. De auteurs maken met talloze voor
beelden aannemelijk dat de meeste systemen functioneren alsof de wereld
af is, terwijl we juist leven in een steeds sneller veranderende wereld. In die
zin maken de auteurs hun pretentie waar. Tegelijkertijd is die boodschap
natuurlijk helemaal niet nieuw. Maar Aslander en Witteveen vertellen het
wel mooi en overtuigend. En zoals zo vaak, zie je het pas als je het door
hebt en als je dit boek uithebt, heb je echt wel door.’ – Peter van der Wel,
auteur en futuroloog, Managementboek
‘Overtuigend beargumenteren de auteurs dat ons schaarste-denken ach
terhaald is en dat overvloed voor het grijpen ligt. De fricties tussen vraag
en aanbod zijn in feite het gevolg van die gecreëerde schaarste.’ – Paul
Misdorp, directeur van VinNDT, Managementboek
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‘Zoals dat gaat met echt goede boeken: die leest u nog eens, of delen er uit.
En dan komt u weer tot nieuwe inzichten. Dit is voor mij zo’n boek. Dus
eigenlijk is deze recensie ook nooit af.’ – Daniëlle de Jonge, verkooptrainer
en auteur, Managementboek
‘Dit boek biedt de antwoorden op vragen die we onszelf in deze razendsnel
veranderende tijd stellen, en als je jezelf die vragen nog niet had gesteld,
dan wordt het nu echt hoog tijd om dit boek te gaan lezen.’ – A. van Dam,
Managementboek
‘Door de vlotte en humorvolle schrijfstijl is Nooit Af een absolute page-tur
ner; een aanrader van hoog niveau.’ – Peter ten Wolde, Managementboek
‘Het is lang geleden dat ik een managementboek heb gelezen dat mijn kijk
op zaken zo wist te prikkelen en uit te dagen de oplossing te zoeken. Nooit
af is een must read voor elke professional (iedereen dus)!’ – Timo Boeze
man, Managementboek
‘Nooit Af is een boek waarin moeilijke onderwerpen gefileerd worden tot
een niveau waarop het voor iedereen begrijpelijk wordt.’ – H.J. de Wild,
Managementboek

Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keur
merk Forest Stewardship Council® (fsc®) draagt. Bij dit papier is het zeker
dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het papier
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