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Inhoudsopgave



Steve Jobs zei al: “Technologie is niets. Vertrouwen in de 
mensheid is belangrijk. Zij zijn in principe goed en slim. Als je ze 
gereedschappen geeft, doen ze er prachtige dingen mee.”

Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Dat neemt niet 
weg dat we wel degelijk na kunnen denken over verschillende 
scenario’s. Dat is niet alleen leuk en interessant, maar ook heel 
zinvol. Scenariodenken helpt ons om signalen op te pikken en te 
herkennen welke kant de toekomst opgaat. 

Toekomst als fait accompli
Scenariodenken moet niet verward worden met scenarioplanning. 
Bij scenarioplanning bedenk je zelf een toekomst; bij 
scenariodenken wordt de nieuwe toekomst als een fait accompli 
gepresenteerd. Daarmee doet scenariodenken een groter beroep 
op de hersenflexibiliteit. Dat ondervonden wij zelf aan den lijve 
tijdens de workshopdag ‘Scenariodenken’, geleid door twee 
futurologen. Zodra hardnekkige vooroordelen, vastgeroeste 
meningen en beperkende gedachten uit de weg geruimd 
waren, ontstond er ruimte voor de meest inventieve ideeën en 
wervelende discussies. Het is in een rapport als deze moeilijk weer 
te geven welke mooie ideeën en bevindingen uit deze sessies 
zijn gekomen. Sommige dingen moet je gewoon zelf ervaren. Wij 
helpen u daar graag bij! 

Het Technologie Trend Rapport van 2021 was een trendbreuk. Van een 
lijst met nieuwe technologieën stapten we over naar een rapport waarin 
we de impact van die technologieën op grote maatschappelijke thema’s 
uiteenzetten. Het bleek een schot in de roos. Het trendrapport was voor veel 
meer mensen interessant. Dit jaar gaan we nóg een stapje verder, linea recta 
de toekomst in. 

Inleiding

Soepel richting toekomst navigeren
Dat technologie en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, is evident. Door mee te (blijven) denken over nieuwe 
technologie en ons kennispeil continu up-to-date te houden, blijft 
Rabobank in staat om soepel richting de toekomst te navigeren. 
Toch is er ook sprake van spanning. Voor de buitenwereld lijkt 
het soms of het Innovatie Tech Lab zich vooral bezighoudt met 
nieuwe technologieën die niet direct inzetbaar zijn. Kunnen we 
ons niet beter richten op uitdagingen die ons vandaag de dag 
al raken? Uitdagingen die met de juiste technologie al beter 
aangepakt zouden kunnen worden? Een terechte vraag, die niet 
altijd even eenvoudig te beantwoorden is. Hoewel het soms 
lijkt of nieuwe technologieën uit de lucht komen vallen en dan 
direct onze problemen oplossen, is dit niet het geval. Tussen het 
moment waarop een nieuwe technologie zich aandient en deze 
daadwerkelijk gebruikt kan worden, zitten vaak vele jaren. Een 
transitieperiode van tien jaar is eerder regel dan uitzondering. In die 
jaren zijn het de pioniers, start-ups en toekomstige gebruikers die 
de technologie verfijnen en er praktisch toepasbare oplossingen 
van maken. Daar ligt ons speelveld. 

Data samenwerking belangrijkste sleutel
Acht jaar geleden zetten we onze eerste stappen in de wereld 
van blockchain en bitcoin. Quantumtechnologieen volgen we al 
langer met bovengemiddelde interesse. Technologieën waar grote 

stappen worden gemaakt maar waar tot op heden nog geen grote, 
succesvolle toepassingen van zijn geweest. Het kan wel degelijk 
sneller: praktische toepassingen met Multi-Party Computation 
(MPC) lijken binnen twee jaar al in zicht te komen. Voorheen waren 
er complexe, juridische constructies nodig om data te kunnen 
delen. MPC maakt datasamenwerking aanzienlijk laagdrempeliger 
en makkelijker. Een belangrijke stap, want in data samenwerking 
ligt misschien wel de belangrijkste sleutel om de grootste 
problemen van onze tijd op te lossen. Wie weet is de Metaverse wel 
de plek waar we die samenwerking aangaan?  

Hoe zie jij de toekomst?
De toekomst overkomt je niet. Je kunt ‘m zelf bedenken en 
vormgeven. Maar dat kunnen we alleen samen doen. Met de mensen 
die Rabobank vormen. Die ideeën met elkaar delen en samen aan te 
toekomst werken. Die toekomst, daar hopen we regelmatig samen 
een kijkje in te kunnen nemen. Als we weten hoe we de toekomst 
voor ons zien, kunnen we technologie daarop aanpassen  – niet 
andersom. Dus stap op ons af en vertel ons hoe jij de toekomst voor 
je ziet! Voor nu veel leesplezier en inspiratie gewenst. 

Roel Steenbergen
Technology Innovation Manager
CITO | Strategy Design & Innovation | Tech Lab



“Als we weten hoe we de toekomst voor 
ons zien, kunnen we technologie daarop 

aanpassen – niet andersom.”
Roel Steenbergen



Introductie scenariodenken 

Een betere wereld begint met 
meer kennis van de toekomst 



Wat daarentegen razendsnel ontwikkelt, is de beschikbare 
hoeveelheid kennis en informatie. We weten vandaag de dag 
zoveel meer dan honderd jaar geleden. Dat zien we terug in 
de exponentiële ontwikkeling van de techniek. Die leidde 
de afgelopen eeuw onder meer tot een verbazingwekkende 
verbetering van onze levensstandaard. 

Transformatieve scenario’s
Voor de Rabobank werkten futuroloog Jan Nekkers en ik 
drie zogeheten transformatieve scenario’s uit. Het zijn geen 
doemscenario’s, geen droomscenario’s en zeker geen business as 
usual scenario’s. In de scenario’s gaan we uit van drie megatrends 
die kunnen leiden tot mogelijke transformatiepunten:

1.Klimaatverandering en alle gevolgen van dien.
2. De strijd voor een democratische en gelijkwaardige samenleving.
3. Het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Deze drie trends zullen ons leven de komende jaren domineren en 
vormgeven. Deze drie megatrends bepalen wat het betekent om 
mens te zijn, hoe we ons tot elkaar verhouden en misschien zelfs 
wel of de mensheid deze eeuw overleeft.  

Niemand kan in de toekomst kijken. Toch valt er meer te zeggen over de 
toekomst dan de meesten van ons denken. Veel zaken veranderen namelijk 
niet. Natuurwetten veranderen niet, net als de menselijke aard met al zijn (on)
hebbelijkheden hetzelfde blijven. Wetten, regels, instituties en cultuur veranderen 
meestal maar heel langzaam. 

Wildcards
Meestal zien we de toekomst als een min of meer rechtlijnige 
voortzetting van het heden. Futurologen noemen dit de standaard, 
gangbare, verrassingsvrije, verwachte of officiële toekomst. Maar 
andere toekomstscenario’s zijn ook denkbaar. De wenselijke 
toekomst, om mee te beginnen. Nagenoeg iedereen hoopt of wil dat 
de toekomst er anders zal uitzien dan de officiële toekomst.  
Naast de gangbare en de wenselijke toekomst, is er ook nog 
de onverwachte toekomst. Er gebeuren immers voortdurend 
dingen die ertoe leiden dat de verwachte toekomst niet uitkomt. 
Een coronacrisis, het stikstofprobleem of u breekt een been. 
Deze onverwachte gebeurtenissen met grote gevolgen noemen 
futurologen ook wel wildcards. 

De kunst is het om juist die onverwachte toekomstscenario’s in kaart 
te brengen. De combinatie van de eerdergenoemde constanten en 
de megatrends brengt ons tot een complex geheel van min of meer 
onveranderlijke systemen en snelle veranderingen. Dit werken we 
vervolgens uit in drie scenario’s;

1.  In het eerste scenario – ’Delen is vermenigvuldigen’ – werken 
mensen effectief samen om de klimaatproblemen aan te pakken 
en maken ze optimaal gebruik van technologische ontwikkelingen 
om een rechtvaardige wereldgemeenschap te creëren. 

2.  In het tweede scenario – ’Ikke, ikke, ikke’ – waarin het kapitalisme 
zegeviert. 

3.  Het laatste scenario – ’Een wereld in brand’ – schetst een 
wereldbeeld gedomineerd door conflict en hebzucht. 

Scenariodenken is niet hetzelfde als de  
toekomst voorspellen
Tot slot nog een belangrijke kanttekening: scenariodenken is niet 
hetzelfde als de toekomst voorspellen. Bij scenariodenken bekijkt 
men toekomstige problemen, en probeert deze met toekomstige 
oplossingen aan te pakken. Op die manier proberen scenarioplanners 
zich voor te bereiden op problemen die nog niet bestaan, met 
oplossingen die nog niet bestaan. Daarmee is scenariodenken een 
uitgelezen manier om op een gestructureerde, zinvolle wijze na te 
denken over een onzekere toekomst. 

’ Een betere wereld begint met 
meer kennis van de toekomst’ 

Today Time

Wild Card

Scenario

Probable
Plausible Possible

Preferable

Peter van der Wel
Futuroloog



Scenariodenken in de praktijk 



De dag wordt geleid door futurologen Jan Nekkers en Peter van der 
Wel. Jan en Peter ontwikkelden drie toekomstscenario’s voor het 
jaar 2040, waarvan er twee uitvoerig besproken worden. Met in het 
achterhoofd dat een scenario géén toekomstvoorspelling is, gaan 
de deelnemers aan de slag. Ze buigen zich over deze schetsen van 
hoe de toekomst zich mogelijk kan ontwikkelen, en nemen ze voor 
waar aan. Plausibiliteit bestaat vandaag niet. Stel dat de toekomst 
zich ontvouwt zoals dit scenario voorspelt, wat betekent dat dan 
voor de wereld, voor de mensheid en voor de Rabobank? Dit soort – 
en veel meer – vragen passeert vandaag de revue. 

De ochtend staat in het teken van het eerste scenario: ‘Delen is 
vermenigvuldigen’. Peter en Jan verdelen de groep in vier kleine 
groepen. Elke groep onderzoekt wat de mogelijke implicaties van 
het scenario zijn op vier deelgebieden: wonen, energie, voeding 
en inclusiviteit. Ook bespreken ze tot welke andere uitdagingen dit 
scenario op verschillende niveaus in de samenleving kan leiden. 
De groep werkt volgens de methodiek van de Implicatieboom, een 
door Jan en Peter veelgebruikt instrument om op gestructureerde 
wijze scenario’s te doorleven. 

Na een uur piekeren en peinzen, presenteert elke groep kort 
haar belangrijkste bevindingen. In de tweede ronde kiest elke 
groep een uitdaging en buigt zich over mogelijke oplossingen. 
Welke toekomstige technologieën kunnen daar een bijdrage aan 
leveren en hoe kan Rabobank daar een (grote) rol van betekenis in 

Op een mooie dag in februari organiseert het Rabo Tech Lab de 
workshopdag ‘Scenariodenken’. Op de 25ste verdieping van het 
hoofdkantoor in Utrecht stappen 25 collega’s uit alle gelederen 
van de bank voor één dag volledig uit hun comfortzone. Vandaag 
houden ze zich niet bezig met de problemen van alledag, maar 
buigen ze zich over de uitdagingen van de toekomst.   

spelen? Welke keuzes moeten we nu maken om die verandering 
te kunnen realiseren? Elk groepje probeert deze vragen zo goed 
mogelijk be beantwoorden, en presenteert de oplossing in de 
vorm van een miniscenario. In een miniscenario zoomt de groep 
in op een bepaald aspect of subthema dat zich in een van de drie 
hoofdscenario’s voordoet. De middag volgt hetzelfde ritueel, maar 
dan met het zwartgallige, hyperkapitalistische scenario met de 
onheilspellende naam: ‘Ikke, ikke, ikke’. 

In eerste instantie was het voor de deelnemers moeilijk om het 
scenario te bevatten. Als alles in overvloed beschikbaar is en je 
nog maar twee dagen per week hoeft te werken, hoe geef je je 
leven dan zinvol vorm? Het scenario is louter positief, dat gaat het 
bevattingsvermogen te boven. Overvloed levert toch per definitie 
vrijheid op, of niet? Als een scenario zo eendimensionaal is, ontstaan 
er al gauw contradicties. Aan de hand van de implicatieboom komen 
de groepen al snel tot fundamentele discussies. 

Scenariodenken in de praktijk
‘ De toekomst is onvoorspelbaar, 
maar je kunt er wel degelijk  
zinvol over spreken.’ 

Jan Nekkers 
Futuroloog en oprichter Futureconsult

‘ Tech kan meer dan 
we denken en is 
sneller dan we voor 
mogelijk houden. 
Morgen is het 
alweer langzaam.’  

 
Mathieu Willems 
Head Strategy, Design & 
Innovation

‘  Aan het eind van deze 
dag willen we geen 
antwoorden hebben, 
maar vragen. Vragen waar 
we nu al mee aan de slag 
kunnen om onze gewenste 
toekomst zo goed mogelijk 
vorm te geven.’  

 
Roel Steenbergen 
Technology Innovation Manager



“ Er is een zaadje 
geplant. Ik neem deze 
inspiratie mee om 
verder te kijken op mijn 
eigen domein.”

“ De workshopdag 
biedt een window of 
opportunities. Je kijkt 
op een andere manier 
naar de werkelijkheid, 
waardoor je misschien 
kansen ziet die je 
anders niet had gezien.” 

“ Vaak gaan 
toekomstplannen 
over verdedigen wat 
je hebt. Het is echter 
veel interessanter om 
te kijken welke positie 
je in de toekomst kunt 
innemen. Lenigheid 
in een veranderende 
wereld.” 

“ Het is interessant om 
te zien hoe snel we 
samen nieuwe dingen 
kunnen bedenken. In 
de groepen ontstaat 
een hele waardevolle 
energie. In een half uur 
krijgen we meer voor 
elkaar dan in  
een vergadering van 
een uur.” 

“ Deze dag heeft impact 
en inspireert.” 

“ Tijdens de workshop 
word je uitgedaagd 
om groot te denken, 
zonder dat je wordt 
tegengehouden 
door dagelijkse 
belemmeringen. Er 
ontstaan concepten 
die als zaadjes worden 
geplant.”

De workshopdag scenariodenken 

Wat vonden we ervan?  



Scenario 1: 

2040 Delen is 
vermenigvuldigen



De mens is bevrijd van de last van arbeid. Robots en kunstmatige 
intelligentie hebben het werk grotendeels overgenomen. In 2040 
is voor mensen de belangrijkste uitdaging hoe ze hun leven zo 
zinvol mogelijk kunnen inrichten.

2040 Delen is 
vermenigvuldigen.

In 2024 vinden twee grote rampen plaats: een nieuwe, wereldwijde 
uitbraak van de COVID-pandemie en het noordelijk halfrond wordt 
geteisterd door extreme droogte. De catastrofes zijn uiteraard 
verschrikkelijk, maar hebben ook een positief bijgevolg: mensen 
raken eindelijk doordrongen van het feit dat het zo echt niet verder 
kan. Daardoor ontstaat wereldwijd draagvlak om gezamenlijk 
ingrijpende besluiten te nemen. Met alle – positieve! – gevolgen 
van dien. 

Van copyright naar copyleft
Een van de belangrijkste besluiten is dat intellectueel eigendom 
wordt afgeschaft. Anno 2040 is kennis voor iedereen beschikbaar; 
informatie stroomt ongehinderd over de wereld. De kenniskloof 
verdwijnt, de wetenschap neemt een vlucht. Een hoog IQ zegt 
niet meer zoveel; in de nieuwe wereld draait het om artificiële 
intelligentie (AI). Fotonische, in het oog geïmplanteerde lenzen 
zorgen ervoor dat we continu toegang hebben tot het wereldwijde 
web. Iedereen beschikt over een persoonlijke Intelligent Assistant 
(IA) en heeft een Assisted IQ van 200. Ook de medische wetenschap 
ontwikkelt zich razendsnel. Door AI ontwikkelde geneesmiddelen 
en nanotechnologie zorgden voor een drastische daling van 
medische zorgkosten. Dankzij de verjongingspil is 100 het nieuwe 
80. Minimaal 120 worden is al lang geen unieke prestatie meer.    

Ik kreeg je berichtje dat je auw was gaan ontsteken! Wat lullig joh.

Serieus? Maar ze meten je A-IQ toch aan met 
atomaire precisieprinting? Hoe kan dat misgaan?

Je Assisted IQ natuurlijk. Stomme autocorrect. 

Door een mens bedoel je? 

Ai. 

Maar wat zie je nu dan? 

Hi, ja klopt! Lief dat je ernaar vraagt. M’n A-IQ implantaat zelf was niet 
stuk, maar hij is ooit verkeerd geplaatst. Sindsdien heb ik altijd gedoe 
met m’n ooglens, die was continu ontstoken. Pffff. Op m’n 17e zat ik al 
bij de oogkliniek.

Ik was nog van de eerste generatie, die werden destijds nog door een 
arts geplaatst :-(

Ja…

Jup. 

Niks. Of tenminste, gewoon de wereld.

 

Elisabeth 

Quiny 

Heftig.

Snap ik. Maar kun je dus ook nergens bij? Internet? Je Cloud? Pay up? 
Assistance? Dolly? Track? 

Ja het gaat op zich wel, maar ik mis m’n filters. Het is zo grijs. 

Helemaal niets. Ik werk al twee dagen totaal analoog. Ik heb wel een 
handheld om te navigeren en te betalen en zo, maar het voelt heel erg 
2030, haha. Mijn moeder zegt de hele tijd ‘dat zij het vroeger altijd zo 
deden’. Het idee alleen al. Gelukkig krijg ik binnenkort een nieuwe oo-
glens zodat m’n A-IQ implantaat er weer in kan.

Lees verder

‘ Dankzij de 
verjongingspil is 
100 het nieuwe 
80. Minimaal 
120 worden is al 
lang geen unieke 
prestatie meer.’

Chat in 2040

Bioprint ooglens neem ik aan? V5i?



De groene stad
De combinatie van zon- en windenergie, geothermie, 
batterijtechnologie, kernenergie en kernfusie zorgt ervoor dat 
energie in 2040 onbeperkt voorradig is, tegen verwaarloosbare 
kosten. Biotechnologie, biomimicry, kunstmatige intelligentie 
en nanotech convergeren en versnellen elkaar. Met behulp 
van atomaire precisieprinting kunnen we zowel menselijke 
organen, als vlees voor consumptie printen. Door bioprinting 
en precisiefermentatie is maar liefst tweederde van de 
landbouwgrond vrijgekomen is. Deze grond wordt tegenwoordig 
gebruikt voor rewilding, zonnefarms en windmolens. Het 
stadsgezicht is onherkenbaar veranderd. Straten, wegen en 
gebouwen zijn groener. Schaarse grondstoffen zoals staal en 
beton zijn vervangen door lichte, supersterk geprinte platen van 
onbeperkt voorradige koolstof. Huizen en gebouwen creëren via 
zonnecollectoren in vensterglas en wanden  hun eigen energie. 
Vervoer is volledig gerobotiseerd. Doordat er geen uitlaatgassen 
meer zijn en overal planten en bloemen bloeien, ruikt het in de 
hele stad heerlijk. De kosten van levensonderhoud zijn enorm 
gedaald. Energie is nagenoeg gratis, productiekosten door robots 
zijn laag, grondstoffen worden gerecycled en de economie is 
volledig circulair. 

Basisinkomen
Een ander belangrijk besluit is de invoering van een 
universeel basisinkomen. Het geeft de hele wereldbevolking 
bestaanszekerheid. Iedereen heeft twee dagen per week 
een zinvolle baan, voor de andere vijf dagen ontvang je een 
basisinkomen. De samenleving transformeert. Anno 2040 werk 
je vooral om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wetenschap, 
kunst en de exploratie van de ruimte. En voor je plezier, 
natuurlijk. Verveling is de nieuwe armoede. Doordat men meer 
vrije tijd heeft, bloeit het gemeenschapsleven als nooit tevoren. 
Mensen kijken naar elkaar om. In deze wereld van grote welvaart 
en geringe sociale ongelijkheid zijn overheidsuitgaven voor orde 
en veiligheid sterk gereduceerd. Overheidsinkomsten worden 
automatisch geheven via digitale belastingheffing. De Tobintax 
levert inkomsten op uit valutatransacties en de vermogens- en 
successiebelasting roomt topinkomens af. De euro is vervangen 
door de digitale Global Coin (GC) die door inflatie nog maar een 
tiende waard is van de waarde van de euro in 2022. 

Wetenschappers deden een onthutsende ontdekking: in 2400 
zal de magnetische sfeer rond de aarde zo verzwakt zijn dat 
menselijk leven op aarde onmogelijk geworden is. Iedereen heeft 
een helder doel: uiteindelijk naar de ruimte emigreren. In 2040 
wonen er al mensen op Mars, en ook andere planeten zijn al 
meerdere malen bezocht. 

Snap ik!

Nee joh, dat is toch 100? 

Maar hoe typ je dit nu dan?

Neeeeee hilarisch, zo doet mijn oma het nog.

Goed! Word aankomende vrijdag 104. We geven haar een VR History 
Journey, vindt ze geweldig. 

Je bent in de war met opa Sjoerd. Die is al 122. Wel met nieuwe lever, 
hartklep en aorta. Wat hij zelf trouwens niks vond, want volgens mij zijn 
bioprints om te eten! Riep heel hard dat hij ‘geen biefstuk in z’n buik 
wilde’, haha. Maar inmiddels is hij er oké mee. 

RejuvUnique geloof ik, dat is hetzelfde idee. Even iets anders, ik vol-
gende maand is de launch van mijn community expo om te vieren dat 
het basisinkomen tien jaar bestaat. Zin om langs te komen? Dan stuur 
ik je binnenkort een JoinMe.

Is niet eng joh! Mijn buurvrouw heeft op haar 94ste een heel nieuw oog 
gekregen.

Zoiets ja. Ik moet morgen langs de kliniek voor een prescan. Een uur 
later is de lens klaar. Daarna is het een kwestie van laseren en plakken, 
ze plaatsen de A-IQ direct in. Spannend!

Haha, ik ben ook niet bang voor de procedure! Ik maak me vooral zor-
gen of de updates de data meepakken. Straks ben ik m’n track data kwijt! 
Dan voel ik me pas écht dom. 

Mijn analoge IQ is echt maar 50 of zo, weet ik veel. 

Geen idee. 

Met de hand. 

Oma Neelie? Hoe is het met haar?

Ah ja, mooi. Dacht dat ze al ouder was..? 

Slikt hij Youth Intercel? 

Tuurlijk! Ik werk op dinsdagmiddag en zaterdag, de rest van de week ben 
ik vrij. Leuk!

Elisabeth 

Quiny 

‘ Doordat er geen 
uitlaatgassen 
meer zijn en overal 
planten en bloemen 
bloeien, ruikt het in 
de hele stad heerlijk.’

Vervolg: 



Scenario 2: 

2040 Ikke, ikke, ikke



Het kapitalisme zegeviert. Alle productiemiddelen  
zijn eigendom van enkele grote megaconcerns.  
De aandelen van deze conglomeraten zijn in handen 
van de happy few: de welbekende 1%. 

Ikke, ikke, ikke

Net als in scenario 1 is energie overvloedig en gratis beschikbaar. 
Grondstoffen worden voortdurend gerecycled. Milieuvervuiling 
bestaat niet meer. Alleen blijken in dit scenario overheden niet in 
staat de wereldwijde problemen aan te pakken. En dus neemt het 
bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid. Door grote, internationale 
fusies ontstane conglomeraten zien hun winstgevendheid gevaar 
lopen en steken de koppen bij elkaar. De markt gaat het doen.

In dit extreem kapitalistische scenario is welvaart alleen voor de 
superrijken weggelegd. Zij kopen persoonlijke diensten en écht 
schaarse goederen die niet zomaar kunnen worden geprint, zoals 
voetbalclubs, massamedia, ongerepte natuur, privé-eilanden en 
binnenstedelijk vastgoed. De middenklasse is aangewezen op veel 
goedkopere substituten. Zij moeten genoegen nemen met online 
medische zorg, online onderwijs, online entertainment, Virtual 
Reality-reizen, torenflats in de buitenwijken, vakanties in overdekte 
vakantieparken en 3D-geprinte producten en boodschappen.  

Werken in de Metaverse 
Kunstmatige intelligentie in de biologie heeft het leven 
programmeerbaar gemaakt. Er zijn nieuwe levensvormen ontstaan, 
zoals synthetische microben: minirobots die in alle sectoren kunnen 
werken. Deze minirobots maken onder meer de fotovoltaïsche 
vensterglazen en muren van wolkenkrabbers schoon en zijn 
werkzaam in de voedselproductie. Je komt ze ook tegen in de 
medische sector, onder meer bij het verwijderen van zogeheten 
hersenplaque. Daardoor kunnen ouderen veel langer mentaal alert 
blijven. Vrijwel alle materiële zaken worden door robots gemaakt. 
Wel zo prettig én praktisch: robots en AI werken dag en nacht, 
hebben geen looneisen en vragen niet om vakantiedagen. 

Mail to klantenservice M-Clean

To: klantenservice@M-Clean.com
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‘ In dit extreem 
kapitalistische scenario is 
welvaart alleen voor de 
superrijken weggelegd. ’

Goedemorgen, 

Mijn naam is Cato en ik ben de beheerder van een binnentuin 
van 450 m2. Geen virtual reality of gesimuleerde tuin: een 
groene, fysieke tuin. De tuin hoort bij een flat van 130 
woonunits in Groningen-Zuid-B. Het groen wordt bijgehouden 
door een M32I-Garden Znoose van M-Clean. Dat gaat hartstikke 
goed, op één dingetje na.

Eerst de dingen die goed gaan. De tuin staat er prachtig bij, 
de laserversnipperaar voor houtrot is briljant. Heel fijn ook 
dat de biodiversiteit-tracker uitgeschakeld kan worden, we 
werden gek van de enorme hoeveelheid videodata op onze watch. 

Het probleem zit ‘m in het feit dat er een ‘object’ in onze 
tuin woont. Zodra de M32I-GZnoose dat object detecteert, geeft 
‘ie de code 00154-O. Oftewel: kapotte voetbal in het vizier, 
moet worden opgeruimd. Echter, dit object is allesbehalve 
een lekke voetbal: het is Keesje. Keesje is ons huisdier, een 
ouderwetse, levende schildpad van bijna twee. In de winter 
houdt Keesje een winterslaap. Zo tegen het einde van de 
herfst zoekt Keesje in een hoek van de tuin een plek tussen de 
bladeren, gaat daar heerlijk liggen en valt vervolgens in een 
diepe slaap. Shoggle het maar eens, het is fascinerend. Zelfs 
haar (Keesje is een vrouwtje) lichaamstemperatuur neemt af, ze 
lijkt wel dood. Maar dat is ze niet! 

De Garden Znoose blijft ons echter hardnekkig meldingen sturen 
over een lekke voetbal op het gazon. Eén keer moesten we 
Keesje uit de puinzuiger plukken: geen prettige ervaring... 

Bericht aan klantenservice in 2040



Normaliter zou het verdwijnen van zoveel banen tot chaos hebben 
geleid. Door een beperkte bijstandsuitkering in te voeren, in 
combinatie met grootschalige om- en bijscholingsprogramma’s, is 
dit voorkomen. Werknemers worden zzp’er. Dit proces wordt door 
AI-coaches begeleid, die mensen helpen hun onzekerheden en 
angsten te overwinnen. De enorme toename aan zzp’ers leidt tot 
een enorme groei van vrije en creatieve beroepen. Een klein deel 
van deze middenklasse werkt verder als persoonlijk medewerker 
van de rijke 1%. De onderklasse slaagt er helaas niet in de 
dagen op een zinvolle manier te vullen. Zij vallen ten prooi aan 
cyberverslavingen (cyberheroïne) en andere, nieuwe drugs.  

De meeste zzp’ers werken in de Metaverse waar ze als aanvulling 
op hun bijstandsuitkering metadiensten leveren. Ze verkopen 
levende muziek, VR-artefacten en (vooral seksuele) VR-ervaringen. 
Natuurlijk is in de Metaverse ook volop ruimte voor (e-)sport 
en amusement. Veel consumenten zijn in de Metaverse zowel 
consument als producent (prosumers) Met andere woorden: ze 
creëren niet alleen nieuwe werelden en virtuele zaken, ze nemen 
ze ook af. 

Law-on-a-chip 
In dit scenario is er behoefte aan een kleine, krachtige overheid. 
Wet- en regelgeving is vastgelegd in computersystemen en AI, 

het zogenaamde Law-on-a-chip. Ook de uitvoering is volledig 
geautomatiseerd. Zelfs de doorberekening van mogelijke 
gevolgen van nieuw beleid wordt door geavanceerde AI-systemen 
gedaan. De overheid bezit bijna de helft van de aandelen (49%) in 
alle conglomeraten. Daarvan kan het al haar kosten betalen. 

Net als welvaart, bestaat ook privacy in deze wereld alleen voor 
de superrijken. Criminaliteit is uitgebannen. Nu de virtuele en 
fysieke wereld steeds meer in elkaar overlopen, is cybercrime geen 
probleem meer. Volledig geautomatiseerde cybercops houden 
alles nauwkeurig in de gaten, zij het alleen voor de welvarende 
1%. Zelfs de alom gebruikte brein-tot-brein-interfaces kunnen 
door deze cybercops worden gehackt. De (sociale) media staan 
volledig in dienst van de tevredenheid van de middenklasse. 
Berichten en memes die de bevolking ontevreden kunnen 
stemmen, worden automatisch gecensureerd. 

Criminelen die het niet eens waren met dit overheidsbeleid, 
probeerden de synthetische biologie als chantagemiddel in te 
zetten. Vandaag de dag werkt ook dat niet meer. Toen in 2025 
biologische organismen uit laboratoria ontsnapten, leidde dat 
wereldwijd tot de dood van bijna een miljard mensen. In 2040 
voorkomen nanotech-sensoren in openbare ruimten nieuwe 
uitbraken van synthetische en natuurlijke micro-organismen.
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...Veel bewoners zijn bang dat er een dag komt waarop Keesje 
er minder genadig vanaf komt. Dat zou rampzalig zijn, want 
de bewoners zijn enorm aan haar gehecht. Dat klinkt misschien 
overdreven, maar dat is het allerminst. 

In deze wereld hebben we fysieke, échte ervaringen nodig. 
We hebben behoefte aan zon, licht en lucht - en niet aan de 
simulaties ervan die we in de pauze van ons werk door VR-
brillen kunnen zien. Of erger nog: de blauwe luchten en het 
neppe zonlicht dat je via Imagine4Real-reizen voorgeschoteld 
krijgt. Kinderen die tien uur per dag via hun VR-device les 
krijgen, komen nauwelijk nog buiten. Sinds Keesje er is, tonen 
deze kinderen voor het eerst enige interesse in de tuin. Niet 
alleen de kinderen knappen ervan op, ook voor volwassenen is 
het een verademing om af en toe weer eens buiten te komen. 
Enig idee hoeveel mensen tegenwoordig last hebben van een 
digidepressie? De cijfers zijn shocking. In de flat is laatst 
een 22-jarige jongen overleden na 62 (!) uur in cyberspace. 
Hoe hij zijn timetracker heeft weten te omzeilen, weet 
niemand. Omdat zijn avatar bleef leven, had niemand door wat 
er gebeurd was. We moeten elkaar af en toe in levende lijve 
zien. De planten water geven en Keesje stukjes komkommer 
voeren zijn daarvoor ideale redenen.   

Kortom: Keesje is geen lekke voetbal en al helemaal geen code 
00154-O. Maar hoe krijg ik de Garden Znoose zover dat hij 
dat ook begrijpt? Ik hoop namens alle bewoners dat u mij kunt 
helpen. 

Met vriendelijke groet, 
Cato de Meijer

‘ De meeste zzp’ers werken 
in de Metaverse waar 
ze als aanvulling op 
hun bijstandsuitkering 
metadiensten leveren. ’

Vervolg: Bericht aan klantenservice in 2040



Scenario 3: 

Een wereld in brand



Milieurampen, conflicten om schaarse grondstoffen, ziektes, 
klimaatverandering, criminaliteit, (staats)terrorisme en 
internationale migratiestromen leiden tot steeds verder 
oplopende internationale spanningen. In plaats van 
gecoördineerde internationale samenwerking, volharden 
nationale overheden in het najagen van hun eigen belangen. 

Een wereld in brand

Niet alleen internationaal, maar ook op nationaal niveau ontstaan 
hierdoor grote spanningen. Tussen werklozen en werkenden, tussen 
de stad en het platteland, tussen liberalen en fundamentalisten, 
kapitaalbezitters en werkenden, gelovigen en ongelovigen, 
evenals tussen populisten en mensen die nog op de wetenschap 
vertrouwen. Overal komen gefragmenteerde politieke en 
religieuze bewegingen op, waardoor een adequate reactie op een 
veranderende wereld uitblijft. 

Ook in dit scenario is de productie door robots en kunstmatige 
intelligentie overgenomen. De wereldwijde werkloosheid is tot 
boven de 50 procent opgelopen. Veel werklozen trekken naar het 
platteland, waar ze in kleine gemeenschappen off-grid leven. In de 
steden wordt men rustig gehouden met ‘brood en spelen’:  
VR-games, sociale media, roddel en achterklap en drugs.

Falende overheid
Door een gebrek aan overheidsinkomsten verouderen onderwijs 
en gezondheidszorg in rap tempo.  Politie, politici en rechters 
zijn corrupt, sociaal kapitaal verdampt. Overheden schieten 
tekort, populisten en nationalisten grijpen de macht. De sociale 
samenhang in de samenleving verdwijnt: mensen organiseren 
zich binnen andere kaders. Mensen die op het platteland off-grid 
gaan wonen, criminele organisaties, familieclans, religieuze sektes 
en grote bedrijven met een eigen militie. Talloze groeperingen 
komen steeds meer tegenover elkaar te staan.. De wereld valt in 
staten en ministaten uiteen. Gewapende conflicten zijn schering 

Peter2018 

Woont in:    Maasland Stad 
Politieke voorkeur:  Progressief rechts 
Nationaliteit:   Nederlands 
Groepering:   Zuiderhoeks 
Klasse:    Upper-low 
Favoriete VR games:  Battle Backup, Tron, Cybercity, Blocks, Smash ‘m 
Zoekt:    Leuke dame om mooie momenten mee te beleven 

Dating profiel 2040

‘ In de steden wordt men 
rustig gehouden met 
‘brood en spelen’:  
VR-games, sociale media, 
roddel en achterklap en 
drugs. ’

Ik ben een 
sociale jongen 
met wel 5000+ 
connects op mijn 
VR-avatar!



en inslag. Klimaatproblemen verergeren en oogsten mislukken. 
De CO2-uitstoot loopt op tot 700 parts per million (ppm), terwijl 
wetenschappers hebben berekend dat 900-1000 ppm tot 
onbeheersbare broeikaseffecten leidt. 

In de technologische ontwikkeling ligt de nadruk op wapen- en 
surveillancetechnologie. Overheden, bedrijven, georganiseerde 
misdaad en terroristische groeperingen bevinden zich in een 
voortdurende AI-wapenwedloop. Medische technologie is alleen 
beschikbaar voor de rijken. 

Doordat het rendement op investeringen in technologie hoger 
blijft dan op arbeid, lopen inkomensverschillen steeds verder op 
– zowel tussen werklozen en werkenden, als tussen werkenden en 
kapitaalbezitters. 

Pockets of wealth
In een wereld vol hebzucht en strijd is de horizon kort 
geworden. Strategisch anticiperen op grote transities of cruciale 
technologische ontwikkelingen is er niet bij. Overheden hebben 
de grip op exponentiële technologische ontwikkelingen 
verloren, evenals op de toenemende klimaatproblemen. De 
internationale handel is volledig ingestort. Door AI en robotisering 
is het lagelonenvoordeel van Afrika en Azië verdampt. Dit leidt 
ook daar tot armoede en politieke instabiliteit. Nu de Chinese 
Communistische Partij (CCP) permanente welvaartsgroei niet meer 
kan garanderen, valt China uiteen. 

Verspreid over de wereld bestaan nog enkele kleine, rijke 
stadstaten. Deze zogenaamde pockets of wealth – Nieuw Zeeland, 
IJsland, Schotland en Madagascar – zijn erin geslaagd hun sociale 
samenhang en basisvoorzieningen in stand te houden. Ze zijn 
machtiger dan de nationale overheden waaronder zij formeel nog 
vallen. De rijken der aarde hebben zich hier teruggetrokken. In deze 
pockets of wealth heeft men minder last van klimaatproblemen, 
en beschikt men over de meest geavanceerde ICT. Er worden vanaf 
deze oorden regelmatig ruimtereizen georganiseerd. Als het klimaat 
écht onbeheersbaar wordt, hebben zij een escape exit voorhanden. 

Vervolg: Dating profiel 2040

‘ De CO2-uitstoot loopt 
op tot 700 parts per 
million (ppm), terwijl 
wetenschappers hebben 
berekend dat 900-1000 
ppm tot onbeheersbare 
broeikaseffecten leidt. ’

Dag dames,

Mijn naam is Peter, ik ben 22 jaar en ik woon 
en werk in het veilige Maasland-stad. Wat kan 
ik  over mezelf vertellen? Ik ben een sociale 
jongen met wel 5000+ connects op mijn 
VR-avatar! Ik  ben een actief type. Op mijn 
vrije avonden mag ik graag gamen en soms 
waag ik een gokje. Ik ben ook geïnteresseerd 
in wat er in de wereld gebeurt. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een grote passie voor  killer 
drones. 

Op werkgebied mag ik zeker niet klagen. Ik 
stuur zes dagen per week een team van social 
media  moderators aan bij GlobalSocials. 
Daarnaast werk ik vier avonden bij een 
sportschool als personal coach van een 
super interessant Intelligent Assistant-
ontwikkelingslab. Echt top notch. En hoewel 
ik zelf nooit bij zo’n bedrijf zou kunnen 
werken, vind ik het heerlijk om deze mensen 
te begeleiden. Ik heb het al met al best goed 
voor elkaar, al zeg ik het zelf.  

Toch mis ik nog die ene fijne, 
gelijkgestemde meid om van het leven 
te genieten. Zo zou ik heel graag in duo-
setting Fields of Love spelen. En natuurlijk 
hoop ik dat je van sport houdt, zodat we 
samen op de smartbike kunnen knallen. 

Ik heb een 120 inch plasma beamer en twee 
VR-specs met B3-rating. Durf je het aan?  

Ik zoek een moderne jongedame met gevoel 
voor humor, zin in het leven en een politiek 
rechts-progressieve oriëntatie. Liever geen 
centrumlinkse, hybride politieke voorkeuren 
of anti-kapitalisten. Ik ben een trotse inwoner 
van het veilige Maasland-stad, en word nogal 
moe van discussies over militarisering en 
groeiende loonkloven. Ambitie om off-grid te 
gaan heb ik niet, dus als jij daar wel oren naar 
hebt… dan gaat het helaas niets worden. 
Een offline, zelfvoorzienend leven vind ik 
persoonlijk een zwaktebod. Vrouwen met een 
sterk karakter vind ik aantrekkelijk.
Verdien je minder dan medium-low? Dan 
heeft reageren helaas weinig zin. Ik heb daar 
niets op tegen, maar ik zou graag samen één 
vrije dag per week hebben.   

Dus… ben jij die leuke meid die het met mij 
ziet zitten? Twijfel niet en stuur me een Noti. 
Heel graag ontmoet ik je eerst per avatar, 
dat is toch waar we het best leren kennen. Ik 
hoop van je te horen. Als het klikt, stuur ik je 
mijn code. 

Hopelijk tot ziens! 

Peter2018 

Ik ben een sociale jongen 
met wel 5000+ connects op 
mijn VR-avatar!



Reacties op de 3 scenario’s 

2040 door de ogen van 
de technologie specialisten 
van Rabobank



We hebben zes specialisten dezelfde scenario’s voorgelegd. 
Ze gaven hier hun Maverick-reactie. We gaven de specialisten 
alle ruimte om hun fantasie de vrije loop te laten, in de hoop 
een zo breed mogelijk perspectief te krijgen. Het motto luidde 
nog net niet ‘hoe gekker, hoe beter’, maar het kwam wel in de 
buurt. Tegelijkertijd vroegen we ze ook om te kijken of er nu al 
technologische aanknopingspunten zijn om aan te haken bij de 
toekomst, hoe die er dan ook uit mogen zien.

Reacties op de 
3 scenario’s

“ Het motto luidde 
nog net niet ‘hoe 
gekker, hoe beter’, 
maar het kwam wel 
in de buurt.“



Data trusts in 2022 
versus copy-left in 2040

Eerst maak ik een profiel aan waarin ik mijn geboortedatum moet 
geven. Vervolgens krijg ik zes pagina’s aan zware juridische kost te 
verwerken die ik stuk voor stuk moet accepteren. Daarna ontvang 
ik per mail een melding dat ik ben ingelogd. Eenmaal binnen zie 
ik echter alleen maar definities en classificaties die niet met onze 
datamodellen overeenkomen. Om dit op te lossen, moet ik een fikse 
rekening betalen. Natuurlijk moet iedereen beloond worden voor het 
werk dat zij of hij doet, maar op deze manier heeft het veel weg van 
een ordinaire marktplaats. 

Na wat onderzoek stuit ik op interessante samenwerkingen 
die deze dataproblematiek proberen aan te pakken. Deze 
zogenaamde Data Trusts willen data eenduidig beschrijven en 
deze op een privacyvriendelijke manier beschikbaar stellen voor 
zowel maatschappelijke als commerciële activiteiten. Zo zou een 
eenduidige definitie van klimaatdata onderzoek enorm kunnen 
versnellen. Er zijn al verschillende technieken die gebruikmaken 
van data zonder dat ze gedeeld hoeven te worden, zoals multi-party 
computation, federated learning en confidential computing. Deze 
technologieën zorgen ervoor dat data ingezet kunnen worden in een 
door meerdere partijen gebruikte berekening, zonder dat de data 
onderling gedeeld worden. Het domein is nog complex en er zijn 
nog genoeg privacyvraagstukken op te lossen, maar de mogelijkheid 
bestáát. Dat inzicht geeft me veel nieuwe energie. Kunnen we in de 
toekomst met meer vertrouwen samenwerken en daardoor de grote 
uitdagingen die voor ons liggen samen kunnen oplossen?

Fast forward naar 2040, een totaal andere wereld. Op een 
doordeweekse ochtend gebruik ik mijn denkkracht om de beste 
synthetische biefstuk Stroganoff te ontwikkelen. Daarna verveel ik 
me. Een gemeenschappelijke Intelligence Assistent (IA) optimaliseert 
het recept en heeft mij alleen nog nodig om te proeven. Het wordt 
tijd om mijn gedachten te verzetten buiten onze open source food 
group. Op zoek naar nieuwe inspiratie en zingeving vraag ik mijn IA 
waar ik het verschil kan maken. 

Volgens de combinatorische optimalisatiegedachte blijkt het 
bereiden van de perfecte biefstuk niet ver te liggen van het 
definiëren van de juiste landingssnelheid op planeten met een 
extreem lage zwaartekracht. Wie had dat gedacht? Daar wil ik aan 
meewerken! Samen met mijn IA prik ik in op de Wereldkennisbank. 
Privacy is geen issue voor mijn AI: hij is volledig in staat de gegevens 
en rekenkracht die ik niet wil delen af te schermen, maar deze wel 
voor gemeenschappelijke doelen in te zetten. Op die manier kunnen 
we samen maatschappelijke problemen oplossen. Alle IA’s spreken 
dezelfde taal en beoordelen data op een basis van dezelfde criteria, 
dus er ontstaat geen verwarring. Met dit volledige vertrouwen in 
mijn IA deel ik alles wat nodig is om ons voortbestaan te garanderen. 
Zo ervaar ik de zingeving waar ik naar verlang, en voel ik mij 
gelukkig. En verveeld, dat ook.

Wat een gedoe! Ik wil inzicht krijgen in de risico’s van 
klimaatverandering op de portfolio’s van ons bedrijf. 
Nadat ik de cookiemeldingen heb geaccepteerd, log ik 
in op een dataplatform. 

Rob Guikers
Technical Innovation Manager 

Reactie op scenario 1  



The Blue Economy

De eerste initiatieven in West-Europa zien we in 2022 al ontstaan 
met samenwerkingsverbanden van pioniers in de zeewierindustrie 
zoals het Deense Havhøst. Ook zijn er experimenten met 
zeewierboerderijen in offshore windparken zoals North Sea 
Farmers. Aanjagers van een nieuwe plant-based cuisine zien we in 
bijvoorbeeld the Dutch Weedburger en andere overkoepelende 
Europese subsidies om The Blue Economy mogelijk te maken. 

In het overvloedige toekomstscenario is de keuze op het gebied 
van voedsel groot. Daarmee is de behoefte aan grondstoffen dat 
automatisch ook. Als we vooruitkijken naar 2040, zien we dat er langs 
de Europese Atlantische kust, de Noordzeekust en de Scandinavische 
westkusten verschillende nieuwe bronnen voor grondstoffen zijn 
opgezet. We zien een aanvulling van de economie op land naar 
een regeneratieve economie die ook op zee plaatsvindt: the Blue 
Economy. 

Terwijl de hoeveelheid beschikbare zee elk decennium toeneemt, 
wordt de hoeveelheid land die beschikbaar is alleen maar minder. 
We willen allemaal zoveel mogelijk genieten van al het moois dat 
de natuur ons te bieden heeft én boeren de ruimte geven om hun 
bedrijven op een duurzame manier voor te zetten. Dat vraagt nou 
eenmaal om meer land. 

Het tijdperk van de Regenerative Ocean Farms is aangebroken. 
Voormalige vissers en ondernemers uit de sector zijn geïntegreerde 
zeewierboerderijen gestart. Deze boerderijen produceren duurzame 
voedingsstoffen, maar ook farmaceuticals, bioplastics, biofuels en 
bouwstenen voor producten die eerder met olie gemaakt werden. 
Olie is een grondstof uit het verleden. Vetten, eiwitten, aminozuren, 
vitamines, mineralen en vezels worden met bioreactors onttrokken 
aan het zeewier en door middel van bioprinting in ieder gewenst 
gerecht geprint. Van biefstuk tot omelet, puree tot knakworst en al 
het andere wat men graag op z’n bord ziet: volledig biobased en in 
de basis gezond.  

Regenerative Ocean Farms zijn er in verschillende soorten en 
maten. Industriële grondstoffen in bulk komen van Large Scale 
Industrialized Farms. In windmolenparken ver van de kust zorgen 
zij voor flinke klimaatpositieve oogsten. Zonder gebruik te maken 
van zoet water, meststoffen, pesticiden of toegevoegde energie 
groeit hier een hoeveelheid biomassa die tweeledig wordt 
ingezet. Een deel wordt in bioreactoren omgezet tot bouwstenen 
voor de industrie en de voedselsector; een ander deel genereert 
een duurzame koolstofbinding waarbij CO2 uit de lucht wordt 
gebonden, het zeewier afzinkt en voorgoed in de zeebodem 
wordt opgeslagen. 

Emiel Hoffer 
 Innovation Manager

Reactie op scenario 1  

Slimme ondernemers zien begin jaren ‘20 een kans om op zee 
duurzame grondstoffen te produceren. Tegelijkertijd slagen ze erin 
het onderwaterleven, biodiversiteit en kustverdediging te helpen 
herstellen. Onderwijl slaan ze koolstof ook nog eens op in de 
producten die ze maken. 

Small Scale Artesanal Farms zijn er voor de fijnproevers. Zij produceren 
klimaatneutrale, biologische, ambachtelijke producten uit de zee. 
Bijkomstig voordeel is dat op deze manier het onderwaterleven 
dichtbij de kust herstelt, en inheemse vissoorten in een nieuwe 
habitat terugkeren. Doordat de directe stroming afneemt, erodeert 
de kust minder snel. De biodiversiteit neemt toe en het water is 
enorm helder. Deze kleine zeewierboerderijen geven voorlichting 
over de natuur en het verbouwen van voedsel, werken mee aan 
wetenschappelijk onderzoek en faciliteren de ontwikkeling van 
totaal nieuwe voedingsproducten op basis van verse, plantaardige 
producten uit de zee. Kortom: een schitterende aanvulling op ons 
land based diet van de afgelopen eeuwen. 

https://www.havhøst.dk/in-english/
https://www.northseafarmers.org
https://www.northseafarmers.org
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy_en
https://www.havh�st.dk/in-english/
https://www.northseafarmers.org
https://dutchweedburger.com


Multi-skill AI: nu en 
in 2040 

Dankzij diverse spraak- en AI-technologieën zijn we steeds beter in 
staat om tekst te ontleden en het sentiment van de vraagsteller te 
herkennen. Naast de chatvensters praten we al met onze Google 
Assistant en met Alexa. De tijd dat zij alleen op commando het licht 
aandoen of een muziekje instarten, ligt ver achter ons. Steeds meer 
integraties met externe partijen, waaronder natuurlijk onze eigen 
Rabobank, zijn mogelijk. Het taalmodel GPT-3 wordt nu gezien als 
het grootste getrainde model dat meer mogelijkheden biedt om 
verborgen informatie uit platte teksten te halen. Op het gebied van 
vision zijn grote ontwikkelingen. We kunnen objecten en emoties 
steeds beter herkennen én laten zien. In het verleden deden we met 
onze Furhat-robot de eerste testen met het toevoegen van emotie 
in gesprekken. Tegenwoordig verschijnen overal om ons heen 
avatars die emoties tonen. De volgende stap? Multi-skill AI. waarbij 
emotie, empathie en gezichtsuitdrukkingen onderdeel worden 
van gesprekken met chatbots. Zo wordt verkeerde interpretatie bij 
WhatsApp-berichten voorkomen, en hoeft de ontvanger zich niet af 
te vragen of het een grap of een serieus bericht was.  

In 2040 doen robots het werk. Niet de mensachtige robot die we ons 
nu voorstellen, maar voor elke taak is er een aparte bot. Van nanobots 
in het lichaam tot megabots voor space mining. Er zijn ook virtuele 
bots zonder fysieke vorm. Hun belangrijkste taak is het aansturen 
en controleren van het systeem van alle bots. Om de enorme 
toename in automatisering beheersbaar te houden, krijgen deze 

bots mensachtige eigenschappen en beslissingsrecht. De alwetende 
bots staan continu met elkaar in verbinding. Mensen zijn gewend om 
een discussie aan te gaan met een bot over zaken rondom controle, 
evenals over de macht van de geautomatiseerde samenleving. Bots 
kunnen daarnaast ook gespecialiseerd advies geven. Men vindt het 
fijn om geholpen te worden door een bot die je context kent. Die 
weet waar je je bevindt, wat je aan het doen bent en hoe je je voelt. 

Rob Guikers
Technical Innovation Manager 

Reactie op scenario 2  

Anno nu zijn chatbots mainstream. Elk bedrijf heeft een 
chatvenster, de één intelligenter dan de ander. Chatbots 
ontlasten callcenters en verwijzen de klant bij een 
complexe vraag naar een expert. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/10/05/what-is-gpt-3-and-why-is-it-revolutionizing-artificial-intelligence/


Brood en spelen in 
de Metaverse

Ze ontspannen en werken samen in games en gebruiken hun 
talenten gezamenlijk in DAO’s. Het is in games heel gebruikelijk 
om wallets te hebben met verzamelde munten, kledingstukken, 
verdiende voorwerpen en speciale krachten. Ook worden in games 
steeds meer digitale kunst en voorwerpen ge- en verkocht. De 
groeiende populariteit van crypto’s en NFT’s versterkt de trend van 
digitale economieën. Facebook gebruikt de term Metaverse als de 
toekomst van VR, en veranderde onlangs haar naam al in Meta. 
Microsoft biedt gratis online vergaderruimte met allerlei extra 
opties aan, waaronder zelf in te richten driedimensionale ruimtes, 
integratie van camera’s en toetsenborden, en avatars. Zelfs vliegen 
door de ruimte is een mogelijkheid. Een bedrijf als Spatial stapt over 
naar de creatieve markt en kunstgalerijen waar je speciale digitale 
omgevingen kunt huren. Ze maken ook de overstap van VR-headsets 
naar desktops, waardoor meer mensen eenvoudig en zonder duizelig 
te worden langer in deze werelden kunnen vertoeven. De eerste 
hypotheek in de virtuele wereld is een feit, en ook scheepsbouwers 
en architecten presenteren hun ontwerpen steeds vaker in deze 
virtuele wereld. Bij elk paar merkschoenen krijg je een digitale versie 
cadeau. 

In 2040 is Virtual Reality een oneindig omniversum waar bijna het 
hele leven zich afspeelt. Werk, school, ontspanning en vakanties: je 
doet het allemaal in VR. De Metaverse is een afspiegeling van alles 
wat je in de echte wereld hebt, met een aantal extra toegevoegde 
lagen. Je huis, familie en bezittingen hebben een digital copy. Digitale 

voorwerpen, interacties en leefwerelden zijn rijker, hebben meer 
betekenis en geven uiting aan de verschillende personen die je bent. 
Terwijl de echte wereld door machines wordt bestierd, draai je in de 
Metaverse zelf aan de knoppen. Veel werelden in de Metaverse zijn 
niet toegankelijk zonder genoeg status en entreegeld. Je vrienden 
zie je in de gratis werelden en in de werelden die je met elkaar 
hebt gemaakt. Door samen te werken, kun je munten verdienen. 
Net als door producten te maken en diensten te leveren, zoals het 
ontwerpen van een game of door een virtuele wereld te bouwen. 
Je bezit je eigen stukje Metaverse, maar huurt ook stukjes van de 
virtuele wereld. Met je bril, koptelefoon, haptische handschoenen, 
interactieve pak en loopband krijg je via warmte, druk, geluid en 
trillingen feedback – als je ergens te dichtbij komt of het te heet 
wordt bijvoorbeeld, krijg je op de een of andere wijze een seintje. 
Als je onverhoopt toch naar buiten moet, hoef je je VR-outfit niet uit 
te doen. Op de saaie straten in de echte wereld valt in VR genoeg te 
beleven. Mensen, biosynthetische vormen en autonome machines 
op straat zien hun eigen wereld, aangevuld met meerdere virtuele 
lagen die hun VR-bril over die wereld plaatst. Ook als je door je eigen 
straat loopt, ben je nog steeds in de Metaverse. 

Bram van Hasselt 
Technology Innovation Manager 

Reactie op scenario 2  

De coronamaatregelen dwongen ons om online te 
werken. We kwamen aanzienlijk minder het huis uit 
voor andere behoeften.  Jongeren ontmoeten hun 
vrienden al langer online. 

https://spatial.io/


Leven in een DAO

Bij een Decentrale Autonome Organisatie (DAO) ligt 
beslissingsbevoegdheid bij een op Blockchain en Smart Contracts 
gebaseerd protocol. Daardoor vervalt de noodzaak voor een centraal 
besturend orgaan. Waar de één een DAO ziet als het definitieve einde 
van organisatorische complexiteit en dé ultieme democratische 
beweging met gelijke rechten en kansen voor iedereen, beschouwt 
de ander het als een ondoorgrondelijk protocol waarvan de 
deelnemers in dienst staan van de makers. Deze critici vinden dat 
technologie altijd moet bijdrage aan maatschappelijke cohesie. Door 
code boven menselijke interactie te stellen, is dat precies wat in een 
DAO niet gebeurt.  

De eerste DAO stamt uit uit 2016. Hij diende als geautomatiseerd 
investeringsfonds zonder human error en manipulatie. Het liep 
anders: het op open source code gebaseerde project werd gehackt 
en de hackers maakten maar liefst 3,6 miljoen Ether buit. Wie was er 
– buiten de hackers – aansprakelijk voor dit fiasco? Een DAO is geen 
legale entiteit is (alleen in de Amerikaanse staat Wyoming) en in deze 
technologie participeren mensen op een peer-to-peer (P2P) basis. 
Onderling vertrouwen zou uit het protocol moeten voortvloeien. Het 
is immers open source, dus verifieerbaar, en code kan niet liegen, 
toch? Zo makkelijk bleek het echter niet. De vraag is tot op de dag 
van vandaag niet beantwoord. 

In 2040 zijn er vele DAO’s: van investeringsfondsen tot DAO’s die 
het reilen en zeilen van een Metaverse beheren. Er is zelfs een DAO 
met als belangrijkste doel een zeldzame kopie van de Amerikaanse 
constitutie te kopen. Ook zijn er DAO’s die op basis van een protocol 

een economie met een elastische hoeveelheid geld proberen te 
creëren. De makers willen voorkomen dat menselijk handelen tot 
beslissingen kan leiden die het algemeen belang niet dienen. In 
de toekomst zou het zomaar zo  kunnen zijn dat DAO’s niet meer 
door mensen, maar door AI worden opgericht. Komt de jaarlijkse 
VvE-vergadering er weer aan? De AI heeft alvast een DAO met de 
juiste verdeelsleutel voor stemrecht ingericht. Het wordt pas écht 
interessant als een algoritme de DAO van jouw data gaat voorzien, 
op basis van eerdere voorkeuren. Zoals Netflix nu suggesties 
aandraagt voor nieuwe series. ‘U heeft in het verleden aangegeven dat 
u voor een gezond menu op scholen bent? Dan zal u ook wel vinden dat 
mensen met overgewicht meer zorgkostenpremie moeten betalen?’  
Dat idee. De DAO beslist.  

Han Verheijen 
Blockchain & Cryptocurrency 

Specialist

Reactie op scenario 3 

In het derde scenario waarin de wereld in brand staat, 
moeten grote delen van de wereld het zonder vrijheid en 
inspraak van het volk doen. Macht is centraal georganiseerd 
en wordt met druk of geweld afgedwongen. 



Supercomputing for me, 
myself and I

Via de app van mijn favoriete supermarkt krijg ik een pushbericht 
dat ik vooral niet moet vergeten om sinaasappels te bestellen, en 
mijn smartwatch knippert als het tijd is om te ontspannen of een 
stukje te wandelen. 

Ook apparaten om me heen worden steeds slimmer. De 
wasmachine die zelf besluit om een zuinige eco-wash te draaien, 
mijn oplaadbare auto die de slimste route kiest en de stofzuiger 
die bepaalt wanneer het tijd is om weer eens stof te zuigen. Maar 
niet alleen in mijn persoonlijke omgeving worden keuzes voor mij 
gemaakt; ook in de publieke omgeving wordt rekening met me 
gehouden. Zo vermeldt de NS in haar reisadvies hoe vol een trein 
zal zijn, worden snelheden en kentekens op de snelweg gescand en 
hangen winkelstraten vol camera’s die alles in de gaten houden.
 
In de dystopische wereld van 2040 is surveillance aan de orde 
van de dag. Systemen die mensen in de gaten houden zijn niet 
meer alleen smart, maar ongelooflijk intelligent. Ze kunnen 
bewaking, robots en apparaten opdrachten geven om informatie 
te verzamelen en acties uit te laten voeren. Als burger verkeer ik in 
een continue tweestrijd: enerzijds wil ik in alle systemen graag zo 
anoniem mogelijk blijven, terwijl ik aan de andere kant de vrijheid 
wil hebben om inkomen te verdienen, aan voedsel te kunnen 
komen en mijn gezin te onderhouden.    

Gelukkig zijn er hulpmiddelen om in deze datagedreven wereld te 
overleven. Ondertussen kunnen chips naast digitale, ook analoge 
data verwerken en kan elk materiaal intelligent gemaakt worden. 
Mijn smartwatch ziet alles wat ik zie, en zelfs nog veel méér. Hij 
helpt mij om de wereld om me heen te begrijpen, en om op de 
juiste wijze op acties te anticiperen. De snelste weg wijzen, veilige 
plekken herkennen en gevaar detecteren: ik kan het allemaal aan 
m’n smartwatch overlaten. Ook zendt ‘ie signalen die ik graag 
uit wil stralen, zodat mensen me zien als de persoon die ik wil 
dat ze zien. Zo kan ik door een winkelstraat lopen als iemand die 
kredietwaardig is en geen schulden heeft, waardoor ik van alle 
aanbiedingen kan profiteren. Handig!

Die slimme materialen zijn ook een uitkomst. Daardoor krijgen 
mijn kinderen de juiste voedingsstoffen. Hun intelligente kleding 
vertelt me namelijk precies hoe het met hun gezondheid staat, 
welke voeding en supplementen ze nodig hebben, en zelfs hoe ze 
er emotioneel aan toe zijn. 
 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door andere vormen van 
computing, vooral DNA computing en neuromorphic computing, 
al dan niet gecombineerd met quantum computing. Om tot 
een conclusie te komen, verwerken de huidige processoren 
binnenkomende signalen in sequentiële stappen. Vervolgens 

Bram van Hasselt  
Technology Innovation Manager 

Reactie op scenario 3  

Het is nu al normaal dat je telefoon en, in mindere mate, je MS Office 
op je desktop met je meedenkt over hoe je dag er uit gaat zien. Mijn 
smartphone stuurt me continu berichten dat ik, als ik mijn trein niet 
wil missen, nu écht van huis moet vertrekken. 

beginnen ze aan de volgende set signalen. In neuromorphic 
computing blijven afzonderlijke signalen bestaan, ze variëren 
alleen in waarde. De waarde wordt pas gecommuniceerd als er een 
threshold bereikt is. Anders kan het gevolgen hebben voor andere 
signalen die op dezelfde manier werken. Op deze manier hebben 
we het concept tijd in de computing-systemen geïntroduceerd. 
Daarnaast worden bij neuromorphic computing signalen niet van 
analoog naar digitaal omgevormd. In plaats daarvan worden ze 
parallel en onafhankelijk in hybride interfaces verwerkt. Hierdoor 
gaan technologieën en hoe ze werken steed meer lijken op hoe 
neuronen in onze hersens werken. Daarmee staat ook de weg 
open om met Artificial Intelligence-systemen te werken die niet 
getraind zijn, maar juist omgaan met tegengestelde, onduidelijke 
en onzekere signalen uit de natuurlijke wereld. Bij Intel zijn 
onderzoekers bezig met hun experimentele, brain-inspired chip 
luisterend naar de naam ‘Loihi’. Inmiddels is de chip in de tweede 
generatie beland, en bevat Loihi-2 maar liefst 120 neurale kernen, 
zes fysieke processors, een miljoen gesimuleerde neuronen en 128 
miljoen synapsen. Daarnaast heeft Intel ook al ‘Pohoiki Springs’ 
ontwikkeld, een hostsysteem dat tot 768 Loihi 2-chips kan beheren.

https://www.intel.com/content/www/us/en/research/neuromorphic-computing.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/research/neuromorphic-computing.html


Dit document kon alleen tot stand komen dankzij medewerking 
van veel mensen. Naast degenen die al in het rapport zijn genoemd 
ook dank aan het hele Tech Lab team, de inspiratiebron stroomt 
volop! Dank aan de enthousiastelingen vanuit de verschillende 
kanten van de bank die zich openstelden voor dit ‘scenariodenken’-
experiment. Dank aan Andrea Lentink, niet alleen voor het schrijven 
en redigeren van teksten maar ook voor terugbrengen van een 
overdaad aan input tot een leesbaar verhaal. Vanessa Jordan dank 
voor de leuke fictieve toekomstverhalen. Peter van der Wel en Jan 
Nekkers voor de uiterst prettige en inspirerende samenwerking 
zowel voor als tijdens de workshop bedankt, heel mooi om samen 
met jullie op ontdekkingsreis te mogen gaan. Inge Abraham veel 
dank voor de mooie vertaling in het Engels maar zeker ook voor 
de dagen fijn slijpen en doorvragen! Esmeralda van Dijk voor het 
helpen alle touwtjes aan elkaar te knopen en Sander Pronk voor de 
boost die het altijd weer geeft als een designer de lappen tekst onder 
handen heeft genomen! Het ziet er weer prachtig uit. Tot slot dank 
aan Bram en Rob, we wisten niet precies waar we aan begonnen 
toen we bedachten om toekomstscenario’s te combineren in ons 
technologie trend rapport. Dit resultaat is voor ons een volgende stap 
naar meer en zinvolle discussies met collega’s over de toekomst en 
met welke technologische vragen we aan de slag kunnen.

Colofon


	Inleiding
	Een betere wereld 
	Scenariodenken in de praktijk 
	2040 Delen is vermenigvuldigen
	2040 Ikke, ikke, ikke
	Een wereld in brand
	Reacties op de 3 scenario’s  

	Knop 28: 
	Knop 31: 
	Knop 26: 
	Knop 29: 
	Knop 33: 
	Knop 27: 
	Knop 30: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 


