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1 VOORWOORD
Alhoewel ik mijzelf met gepaste trots en plezier de auteur mag noemen 
van dit boekje over de toekomsten van werk, had het nooit zijn huidige 
vorm gekregen zonder de bijdragen van een kleine kolonne excellerende 
studenten van International Lifestyle Studies van Fontys Academy 
for Creative Industries : Lotte van Oosterhout, Robin Erkamp, Maartje 
Siemensma, Roy Slootjes, Anne-Claire Le Sage, Lenny Vogelzang en Wesley 
van Zeben. Ik dank hen allen voor hun gedisciplineerde werkhouding, hun 
eigenzinnige betrokkenheid op het onderwerp – zij geven aan dit boekje 
de frisse ‘millennial touch’ zoals ik het nooit alleen had gekund – en hun 
creatieve vrolijkheid.

Op basis van de beste artikelen en aangeprezen boeken door Harvard 
Business Review, Financial Times, Economist en in mindere mate China 
Daily, WIRED en New York Review of Books heb ik een soliede basis 
kunnen leggen om de toekomsten van werk in kaart te brengen. Het is 
een genoegen en een eer op de schouders te mogen staan van de beste 
denkers over dit onderwerp. In totaal meer dan honderd.

Toch wilden we het hierbij niet laten. De opleiding International Lifestyle 
Studies kenmerkt zich door de beeldende creativiteit van zijn studenten 
alsmede hun nieuwsgierigheid om toekomsten in kaart te brengen. Het 
zijn twee speerpunten van de opleiding. Daarom was het even logisch als 
verrijkend om met hun sprankelende inbreng en groeiende expertise aan 
dit boekje meer cachet te geven. 

De opleiding International Lifestyle Studies leidt studenten op die met 
twee hoofdcompetenties. Allereerst leren zij gedegen trendwatchen – en 
dat vanuit meerdere perspectieven en methodologieën. Ten tweede, weten 
de studenten van International Lifestyle Studies op indrukwekkende wijze 
hun trendkennis te vertalen naar sprankelende en levensvatbare concepten 
in tal van sectoren.  3
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Daartoe zijn de studenten gaan ‘Cool Hunten’. Ze zijn binnen de onderwerp 
zoals ze zich aftekenden in de reeds geschreven tekst, op zoek gegaan naar 
aantrekkelijke en inspirerende kiemen van nieuwe ontwikkelingen met 
toekomstpotentieel aangaande de toekomsten van werk. De werkdefinitie 
van ‘Cool’ is in de voorgaande zin solide vertegenwoordigd: Cool is 
aantrekkelijke en inspirerend met toekomstpotentieel – voor een bepaalde 
generatie of doelgroep, voor een bepaalde industriële sector en in dit 
boekje dus voor de toekomstige werelden van werk zelf. 

Om optimaal efficiënt te kunnen werken heeft trends – en 
onderzoeksbureau Science of the time, een internationaal netwerk van 
markt – en trendonderzoekers – een virtuele workspace ter beschikking 
gesteld waarin de Cool-huntende studenten elkaars werk in blogvorm 
konden bestuderen, beoordelen en becommentariëren. Op basis daarvan 
hebben we dit boekje kunnen verrijken met een aantal toekomstgerichte, 
visueel aantrekkelijke voorbeelden die samen een onderzoekmatig 
gevalideerd beeld geven van de toekomsten van werk. (Wie geïnteresseerd 
is om de hele workspace zoals deze door de studenten is gevuld te zien, 
neem contact op met info@signs-seeds.com) 

We hebben er voor gekozen om dit boekje primair virtueel te houden en 
het zo uitgebreid mogelijk digitaal te verspreiden over alle internationaal 
geïnteresseerden. Dat is effectiever en efficiënter dan, altijd slechts voor 
enige tijd, in boekhandels te liggen. We hebben hier ook voor gekozen 
omdat we dit digitale boekje wezenlijk meer interactief willen maken dan 
mogelijk is met hard prints in de boekhandel. We gaan namelijk door met 
het verdere ontwikkelen van het thema van de toekomsten van werk. Een 
ieder die vragen of suggesties heeft hierover is welkom. 

Welke lacunes ziet u in dit boekje en zoudt u graag nader ingevuld willen 
zien? Welke verdere thema’s op het gebied van de toekomsten van werk 
zoudt u door International Lifestyle Studie verder onderzocht willen zien? 
Wat zijn de ‘Coolste’ voorbeelden die u zelf tegenkomst als u nadenkt over 
de toekomsten van werk? We beloven niet dat we al uw vragen centraal 
zetten in het vervolg op dit boekje. Maar we gaan er wel ons best voor 
doen ze te integreren in het vervolg. Zeker is in ieder geval dat komend jaar 
studenten die de afstudeerrichting leisure gekozen hebben, op dit boekje 
gaan door borduren.

Carl Rohde, Juli 2017  
4 Nestor en voormalig lector binenn International Lifestyle Studies, 

Fontys Academy for Creative Industries 
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In 2025 werkt Wesley als play-date consultant in New York. Daar leert 
hij, met inzet van al zijn creativiteit en empathie, aan miljonairskinderen 
hoe hun speelgoed te delen en ook anderszins sociaal wenselijk met 
elkaar om te gaan. Wesley studeerde International Lifestyle Studies in 
Nederland en de ‘zachte’ nadruk van de opleiding op het breed inzetten en 
stimuleren creativiteit, empathie en innovatief denken hebben Wesley geen 
windeieren gelegd. Hij vraagt 500 dollar per uur – en hoewel geld voor hem 
nooit het belangrijkste is geweest, vindt hij het wel prettig. Het beroep van 
play-date consultant is ergens rond 2017 ontstaan. Toen was de uurprijs 
nog 400 dollar. Maar wie excelleert in creativiteit en empathie en dit kan 
doorgeven, kan in de toekomst nog hogere honoraria vragen. 

Anne-Claire was een studiegenoot van Wesley. In 2018 ontdekte ze dat 
haar ambitie meer mathematisch was. Ze bekwaamde zij zich in het 
bepalen van de financiële waarde die de databestanden, zoals gegeneeerd 
op het Net en de sociale media, kunnen hebben. Veel bedrijven zijn 
geïnteresseerd in die bestanden en zetten ze gericht in bij hun marketing 
en marketingcommunicatiebeleid. Anne-Claire schrijft mee aan de 
algoritmen die bepalen wat de bestanden voor welke klanten kunnen 
betekenen en hoeveel geld dat waard is. 

Anne-Claire heeft nog even in Londen gewerkt, maar toen sloeg de Brexit 
genadeloos toe, ‘moest’ ze naar Parijs, een stad die goed past bij haar 
charmante doortastendheid. (Haar vrienden noemen haar AC.) Anne-Claire 
doet het goed, maar ontdekte wel dat de kans reëel is dat de algoritmen 
die zij nu opbouwt en perfectioneert, binnen afzienbare tijd wel eens niet 
meer door hooggekwalificeerde mensen als zijzelf geproduceerd zouden 
kunnen worden maar door super-snelle Artificiële Intelligentie. Dat zou 
betekenen dat ze haar baan gaat verliezen. 

INTRODUCTIE
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AC is aan het nadenken over wat haar volgende loopbaanstap kan zijn. Ze 
belt haar oude studiegenoot Lotte. Halverwege haar jaren op International 
Lifestyle Studies raakte Lotte gefascineerd door het gegeven dat we in deze 
eenentwintigste eeuw wel eens allemaal zestig tot zeventig jaar zouden 
moeten gaan werken. Op zich kan dat ook, want er wordt voorspeld dat 
velen die in deze eeuw geboren zijn de honderd gaan halen en ook veel 
langer in betere conditie zullen verkeren. Maar er is wel een ommekeer in 
denken en cultuur nodig. 

Lotte zette “Honder Jaar” op, een groei-adviesbureau in Amsterdam, dat 
mensen van alle leeftijd begeleidt op vragen als wat zinvolle carriere-
bewegingen zijn, wat verstandige partnerkeuzes betekenen, hoe we een 
effectief vitaliteitsmanagement op te bouwen – dit alles natuurlijk met het 
oog op het sociale feit dat we “Honderd Jaar” actief gaan blijven. 

De eerste jaren van “Honderd Jaar” waren pover voor Lotte. Mensen waren 
nog niet rijp voor het idee. Lotte vond dat geen serieus probleem. Zo had 
ze meer tijd om zelf te studeren wat “Honderd Jaar” eigenlijk allemaal 
kan gaan betekenen. Maar nu de Europese overheden gezamenlijk een 
campagne zijn gaan voeren om de bevolking duidelijk te maken dat 
niemand moet verwachten dat zij dertig tot veertig jaar pensioenen 
kunnen gaan uitkeren, is “Honderd Jaar” ineens een trending topic 
geworden. Lotte vindt het leuk om AC tot haar klanten te kunnen rekenen. 

Ook Robin studeerde International Lifestyle Studies - in dezelfde jaren als 
Wesley, Anne-Claire en Lotte. Hij was altijd behoorlijk studieus ingesteld 
maar bereisde ook graag onze planeet en had een voorliefde voor de 
noeste truckerswereld. Na de opleiding maakte hij een ommezwaai en 
werd trucker op de immense routes van de Verenigde Staten. “Honder Jaar” 
Lotte stimuleerde hem daarbij: over zo’n lange tijdspanne is het belangrijk 
om al je beroepskwaliteiten en –verlangens serieus te leren kennen, je weet 
nooit wat daarvan over zo’n lange periode nog van pas gaat komen. 

INTRODUCTIE
Robin was gelukkig, maar zag ook hoe bestuurdersloze trucks zijn werk 
gingen overnemen. Dus maakte hij op tijd de overstap naar de wereld van 
het algoritmes-bouwen - algoritmen die al die bestuurderloze trucks steeds 
veiliger over onze wegen zullen laten denderen. Robin zocht zelfs een 
keer zijn oude studiegenoot AC op in Parijs om door haar geadviseerd te 
worden over de wereld van het algoritmen en artificiële intelligentie. 

Natuurlijk bleef Robin betrokken bij zijn oude truckersmaten. Velen van 
hen waren niet zo doortastend als hij en hadden ook niet de capaciteiten 
om het roer zo drastisch om te gooien. Naast zijn succesvolle baan in 
de mobiliteits-AI zet hij een vrijwilligersvereniging op die de vaak boze 
en teneergeslagen ex-truckers richting nieuwe zinvolheid begeleidt. In 
het verlengde hiervan zet Robin zich ook in voor het doorvoeren van het 
universele basisinkomen. 

De waarheid van 2025 moet gezegd worden en natuurlijk kwamen niet alle 
studenten van International Lifestyle Studies zo ravissant terecht als de vier 
hierboven. De opleiding besteedt veel aandacht aan het activiteren van een 
ondernemende houding van hun studenten. Die wordt ook vaak omarmd 
wat niet belemmert dat er mensen uit de boot vallen. 

Jeremia bijvoorbeeld verdient in 2025 zijn geld, niet veel, door uren 
achtereen website te bekijken. Daarbij worden zij oogbewegingen door 
computers geregistreerd. Die kennis wordt doorverkocht aan adverteerders 
op de betreffende websites. Vanaf 2022 doen face-recognition computer 
programma’s hetzelfde met alle gelaatsuitdrukkingen van Jeremia. Zo 
kunnen de gegevens voor meer geld verkocht worden. Jeremia krijgt niet 
meer loon. 
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Onze werkwereld is hevig aan het veranderen en dat zal zo blijven. 
Wesley, Lotte, AC, Robin en Jeremia illusteren dit met hun toekomstige 
mogelijke leven. Die constante veranderingen hebben twee hoofdoorzaken. 
Allereerst, leven we in een platte wereld waarin iedereen waar ook ter 
wereld met een goed idee en een goede internetverbinding kan meedoen 
aan de geglobaliseerde concurrentiestrijd. Daar gaat een enorm elan 
vanuit, zeker ook in de landen en op de continenten die we vroeger de 
onderontwikkelde gebieden noemen – de BRICS: Brazilië, Rusland, India, 
China en daarachter de MINTS: Mexico, Indonesië, Nigeria, Turkije en 
Zuid-Afrika. Het is beslist niet zo dat deze gebieden probleemloos op 
pad zijn richting Westers welvaartniveau, maar er heerst wel een nieuw 
zelfvertrouwen. Dat collectieve gevoel is bijna tastbaar in de straten van Sao 
Paulo, Shanghai en Soerabaja.

De Kunsthal in Rotterdam liet recentelijk het werk zien van meer dan 120 Afrikaanse ontwerpers 
en kunstenaars in de tentoonstelling ‘Making Africa: A Continent of Contemporary Design”’.De 
creatievelingen laten de wereld kennismaken met een nieuwe, frisse blik op Afrika, gecreërd door 
Afrika. Het beeld lop de linker pagina is van designer Justin Plunkett en de overige foto’s zijn 
afkomstig van het project ‘The Prophecy’ van Fabrice Monteiro. Ze laten alle op verrassende wijze 
een nieuw Afrikaans zelfvertrouwen zien. Inventiviteit wordt gecombineerd met een flinke dosis 
cynisme naar de rest van de wereld. De Afrikaanse beelden van armoede en milieuvervuiling, naar 
Afrika gebracht door de rest van de wereld, worden creatief en innovatief kritisch weerkaarts.

INTRODUCTIE
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Tegenover dit vooruitgangsoptimisme staat het relatieve pessimisme van 
de ontwikkelde wereld – Noord-Amerika en Europa. Daar voelt men dat 
men hard zal moeten werken en innoveren om topcontinent te blijven. 
Zelfgenoegzaamheid is er gevaarlijk en mogen we arrogant noemen. Want 
YouTube is geweldig en vertegenwoordigt een imponerende economische 
macht. Maar het Chinese Baidu is groter. Er is inderdaad geen merk in de 
wereld dat zo tot de verbeelding spreekt als Apple maar de mobieltjes van 
het Chinese Xiaomi verkopen beter, in India, Brazilië, Maleisië. 

Natuurlijk spant Apple qua Coolheid en technologische inventiviteit 
nog steeds de kroon maar het achterland van Xiaomi is zo groot dat het 
zeer rijk aan het worden is en zo de middelen heeft om Apple komend 
decennium voorbij te streven, niet alleen qua omzet maar ook qua 
technologische inventiviteit. Overigens bereidt Apple zich hierop voor. Het 
kocht daarom onder meer een minderheidsaandeel in Didi – de Uber van 
China en groter dan Uber – om zo verzekerd te zijn van een plaats in twee 
groeimarkten: die van de nieuwe mobiliteit en die van China. Dat neemt 
weer niet weg dat er meer ‘Xiaomi’s’ aankomen. 

In China – verreweg de grootste onder de BRICs en de MINTS – werkt 
iedereen voor aanmerkelijk minder geld dan in het rijke Westen. Apple laat 
zijn apparatuur niet voor niets in China maken. Het zet al een tijd druk op 
de westerse loonontwikkeling De lonen in het Westen stijgen voor 99% 
van de bevolking niet of nauwelijks meer. Zo grijpt het leven in een platte, 
geglobaliseerde wereld in op onze werk- en leefwereld.

Er is nog een tweede revolutionaire kracht die onze werkwereld 
transformeert: De Internetrevolutie. Kijk hoe iedereen, jongeren en kinderen 
voorop, vastgeklonken zijn aan hun smart phones – het levert hun de 
karakterisering op van de look down generatie. 

INTRODUCTIE

Kijk hoe iedereen emigreert naar de planet of the apps. Kijk hoe we al 
onze financiële gegevens, onze voedings- en gezondheidspatronen, onze 
reisplannen, onze lichamen wanneer wij fitnessen, richting cloud zenden. 
Het geeft aan hoe het Internet onze leefwereld transformeert. 

Kinderen gaan op de basisschoolleeftijd al leren hoe ze moeten coderen. Bijvoorbeeld met de 
website https://bitsbox.com/. Bitsbox laat kinderen het proces van het bouwen van een app 
doormaken. De website biedt maandelijks boxen aan met daarin programmeringsprojecten. 
Iedere box bevat handleidingen voor het bouwen van diverse apps. Een kind kan kiezen om zijn of 
haar favoriete app te gaan ontwikkelen. Deze app kan ook echt werken.

8



16 17

2
Een toonaangevend speelgoedmerk als LEGO speelt in op deze trend. We kennen LEGO van het 
bouwen met plastic blokjes. De volgende stap was de toevoeging van elektronische componenten 
en nu, anno 2017, is het mogelijk om LEGO-creaties door middel van programmering tot 
bewegend leven te wekken. Met ‘Vernie the Robot’ biedt LEGO een toolbox die kinderen helpt om 
een eigen pratende robot te bouwen, te customizen en via een tablet te bedienen (LEGO, z.d.). 

Ook Disney apeelt in op dezelfde ontwikkeling. Het ondersteunt startups die kinderen, soms 
al vanaf drie jaar, op speelse wijze leren te coderen. Ongetwijfeld gaat het in de toekomst de 
meest succesvolle startup opkopen. Het streven klinkt fraai: “We have to make coding accessible 
to all genders, languages, and cultures and it stats young”, aldus Randi Zuckerman, een van de 
investeerders in Primo Toys, een van deze startups. Ook ouders vinden het prachtig. Ze werken aan 
de bekwaamheden van hun nageslacht, die vermoedelijk future-proof zijn. 

INTRODUCTIE
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De eerder genoemde voorbeelden, van Xiaomi tot en met Disney, tonen 
veranderend consumentengedrag. Maar de Internetrevolutie verandert 
even ingrijpend onze werkwereld. Een voorbeeld uit onze geglobaliseerde 
wereldeconomie: Apple’s apparaten worden goeddeels gemaakt in 
China, door de Foxconn Technology Groep. In hun fabrieken werken 
honderdduizenden jonge Chinezen. Deze gigantische outsourcing van 
werk zou zonder het Internet niet mogelijk zijn. Snelle intercontinentale 
communicatie alsmede het uitvoeren van uitermate complexe 
internationale logistieke bewegingen, zijn onontbeerlijk voor een soepel 
verloop. Internet-software legt daarvoor de basis. 

Tegelijkertijd staan we nog maar aan het begin. De honderdduizenden 
jonge Chinezen in de Foxconn-fabrieken protesteren meer en meer tegen 
hun slechte arbeidsomstandg=igheden. Apple kan dat natuurlijk niet 
hebben – het beschadigt het merk. Oplossing: verhoog de lonen en de 
kwaliteit van werk in de fabrieken een beetje, maar vooral: vervang de 
arbeiders door (driehonderdduizend) robots. 

Robots protesteren nooit en presteren beter. Bovendien worden alle 
werkervaringen die de robots opdoen met elkaar gedeeld in de cloud. Zo 
leren ze allemaal van elkaar – machine learning heet dat. Men verwacht dat 
robots zo snel intelligenter worden, artificieel intelligenter. Het is allemaal 
ondenkbaar zonder het Internet en de voortdurende vernieuwingen die 
daar plaatsvinden. En het grijpt krachtig in op de toekomst van ons werk.

INTRODUCTIE
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Kiva systems is een Duits bedrijf dat robots maakt. In 2012 heeft Amazon het bedrijf opgekocht. 
Sindsdien werkt Amazon in zijn gehele logistieke systeem met robots voor het oppikken van 
pakketjes tot en met het verpakken. Het gehele proces is zo maximaal geautomatiseerd. Er komt 
nauwelijks nog een mens aan te pas. In 2016 had Amazon 45.000 robots ‘in dienst’ verdeeld over 
20 distributiecentra. De volgende stap is het bezorgen van pakketjes door middel van drones. 
De eerste testen vonden plaats in december 2016. Overigens werkt concurrent DHL al met 
vrachtwagens waaruit drones opstijgen en deur aan deur bezorgen (Amazon, z.d.). 

INTRODUCTIE
Misschien lijkt China een ver-van-mijn-bed-show. Dat valt echter te 
betwijfelen. In een platte Internetwereld ligt China dichtbij. En ook in het 
westen worden banen vervangen door robots. Dat wordt vaak politiek 
correct gebracht: nee, de robots gaan de menselijke arbeiders niet 
vervangen ‘slechts’ faciliteren en productiever maken. Maar het kan ook 
politiek incorrecter – en wellicht eerlijker. 

 

Zume Pizza: Menselijke 
pizzabereiders in actie. 
Als mens. Als robot. En 
waar mogelijk ook in 
gezamenlijkheid. Website: 
> https://zumepizza.com/
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Momentum Machines is een startup uit San Francisco die machines maakt 
die het bereiden van voeding in ketens als McDonald’s efficiënter laten 
verlopen. Ze werken al voor een gourmet hamburgerketen in de USA. De 
robots zijn zo goed dat er niet meer veel mensen aan het bereidingsproces 
te pas komen. Baas Alexandros Vardakostas drukt het hard maar helder 
uit: “Our device isn’t meant to make employees more efficient. It’s meant 
to completely obviate them”. Als de robotisering van deze chique fastfood 
keten vleugels krijgt, zal McDonald’s volgen - met momenteel 34 duizend 
restaurants wereldwijd en 1,8 miljoen werknemers. Veel lager-opgeleiden, 
en trouwens ook studenten die er een bijverdienste vinden, zijn dan niet 
meer achter de counter te vinden (Momentum Machines, 2016). 

Dat betekent overigens weer niet dat er alleen maar banen zullen 
verdwijnen. “At Zume Pizza in Mountain View, California Pepe squirts 
tomato sauce to a pizza base before his collegue Marta spreads it. Noël 
has 22 seconds to correct any imperfections and add cheese and other 
toppings, after which Bruno takes the pizza from the line and places it in 
the ofen.” (Zume Pizza, 2017). 

Het klinkt bekend en menselijk, maar in dit geval is alleen Noël feitelijk een 
mens; de rest zijn machines die men een naam gegeven heeft. “Zo maken 
we ruimte vrij om mensen het meer creatieve werk te laten doen en de 
echt routine aan robots over te laten”, aldus de baas van Zuma Pizza. Voor 
wie 22 seconden om te checken of alles zich correct op een pizza bevindt, 
niet echt een hoogtepunt van creativiteit vindt, kan toegevoegd worden dat 
de menselijke medewerkers aan de pizzabereidingsketen ook codeerlessen 
krijgen (Financial Times, 18 Maart 2017). 

INTRODUCTIE
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Twee boeken domineren de discussie over de invloed van de 
Internetrevolutie, in alle gedaanten, op de toekomst van werk. Beide 
hebben prestigieuze prijzen gewonnen. Het zijn The Second Machine Age; 
Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies van Erik 
Brynjolfsson en Andrew McFee (2015). En Rise of the Robots, Technology 
and the Threat of a Jobless Future van Martin Ford (2016). 

De hoofdthese van The Second Machine Age is helder. Het eerste 
machinetijdperk vormde in de tweede helft van de achttiende eeuw de 
aanvang van de Industriële Revolutie. De cruciale uitvinding in die periode 
was de stoommachine. Die vertegenwoordigde een massieve nieuwe 
energiebron. De moderne tijd ving aan toen deze machines zwaar fysiek 
werk gingen overnemen. In een latere fase van de Industriële Revolutie – in 
de loop van de negentiende eeuw - werden de stoommachines vervangen 
door machines die aangedreven werden door elektriciteit, maar het 
principe blijft hetzelfde. De beperkingen van de menselijke of dierlijke 
spierkracht zijn overwonnen met als resultaat een immense groei van onze 
productiecapaciteit. Het heeft ons een welvaart – en een bevolkingsgroei - 
gebracht die voordien onvoorstelbaar was. 

Toch was het eerste machinetijdperk niet alleen maar een tijdperk 
van groei en harmonie. Het ging er bijzonder disruptief aan toe. Veel 
mensen verloren hun traditionele banen. Ze trokken naar de stad 
om te gaan werken in de machine-gedreven nieuwe fabrieken waar 
de arbeidsomstandigheden vaak abominabel waren. Het eerste 
machinetijdperk werd zo ook het tijdperk van grote klassenstrijd waarin 
Karl Marx de arbeiders aller landen opriep om zich te verenigen en de 
strijd met hun uitbuitende bazen, de kapitalisten aan te gaan. Het was 
de Duitse kanselier Bismarck die tussen 1840 en 1880 de fundamenten 
legde voor de verzorgingsstaat om zo de arbeiders een menswaardiger 
bestaan te geven, hun woede te dimmen en de kapitalisten van een rustig 
arbeidersleger te voorzien.

HET TWEEDE
MACHINETIJDPERK

19
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Nu is het tweede machinetijdperk gearriveerd, aldus Brynjolfsson en 
McAfee (2015). Het belooft even revolutionair om zich heen te grijpen 
als het eerste machinetijdperk. Dit keer gaat het niet meer om stoom 
en elektrische machines die onze spierkracht overnemen. Het gaat om 
software gedreven computerprogramma’s die onze mentale denkkracht 
overnemen – en het bijbehorende werk. Wat de stoommachine deed voor 
onze spierkracht, gaan computers doen voor onze mentale activiteiten.

Mubert is ’s werelds eerste artificiële muziekproducer. Mubert speelt on the spot muziek voor 
jou persoonlijk. Dat is dus muziek die nog niet bestond voor jij het afspeelt. Mubert werkt met 
algoritmen die er voor zorgen dat er een continue stroom van elektronische muziek wordt 
geproduceerd. Momenteel biedt Mubert zes verschillende genres om uit te kiezen. 
In de toekomst zal Mubert veel nauwgezetter gaan focussen op ieders persoonlijke voorkeuren, 
locaties en ritme-sensitiviteit. Nog een stap verder en Mubert zal de muziek die zij produceert voor 
ons ook afstemmen op de sfeer om ons heen en de emoties die we beleven. Mubert zal zo een 
database opbouwen van iedere muzikale DNA. Website: http://mubert.com/

In de muziekindustrie heeft de digitalisering natuurlijk al lang toegeslagen – denk aan het 
downloaden en streamen van muziek. Maar artiesten, DJ’s en producenten hebben nog wel de 
creatieve hand in het muzikale proces. Mubert legt die menselijke creatieve hand terzijde en laten 
algoritmische software van het tweede machine tijdperk het werk doen.

HET TWEEDE
MACHINETIJDPERK

Iedere vorm van werk die wil gedijen in de toekomst moet zich afvragen 
hoe het zich tot de computer verhoudt. Tyler Cowen – auteur van Average 
is Over - verwoordt het in een serie vragen. “The key questions will be: Are 
you good at working with intelligent machines or not? Are your skills a 
complement to the skills of the computer, or is the computer doing better 
without you? Worst of all, are you competing against the computer? Are 
computers helping people in China and India to compete against you? 
(Cowen, 2013).

Cowen (2013) voorspelt dat de werkende bevolking uiteen gaat vallen 
in de groep die de vragen positief kan beantwoorden – hun toekomst is 
eerder veelbelovend dan in gevaar – en de groep die dat niet kan en in 
toenemende mate hun baan zal verliezen. In het midden blijft weinig over, 
vandaar de boektitel Average is Over (Cowen, 2013). 

Terwijl The Second Machine Age de invloed en omvang beschrijft van de 
nieuwe revolutie, vult Rise of the Robots het beeld scherper in. Het tweede 
machine tijdperk wordt aangedreven door de zich immer uitbreidende 
kracht van software, aldus The Second Machine Age. Maar terwijl dat boek 
zich concentreert op de software zoals we die tegenkomen in onze pc’s en 
smartphones, gaat Rise of the Robots verder en voorspelt wat de volgende 
stap is in deze software revolutie: al die intelligente software gaat ook in 
robots huizen. Het zal de revolutie doen intensiveren en accelereren. 

     

Misschien heeft, zeker in het begin, niet iedereen zin in een hoogstpersoonlijke portie muziek 
waar geen creatieve mens aan te pas komt. Maar de toepassingen van ‘Mubert-achtigen’ zijn 
breder. In Nederland is de startup Atmosphere actief. Zij verzorgen de achtergrond muziek in een 
groeiend aantal zaken en (koffie)bars. “Wat zijn uw kernwaarden?”, vragen ze deze klanten. “Wat wil 
je uitstralen?” Daarop stemmen zij – variërend per tijdstip – de achtergrondmuziek af. De muziek 
die speelt vloeit nog wel voort uit menselijke creativiteit – Mubert is dus ‘radicaler’. Maar we mogen 
verwachten dat het afstemproces waarmee Atmosphere werkt, in de toekomst algoritmisch 
gestuurd en verfijnd gaat worden. 
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Een recent rapport van The McKinsey Global Institute, een gerenommeerde 
denktank gedragen door het al even gerenommeerd consultancy merk, 
beaamt de snelheid van de komende revolutie. “It is happening ten times 
faster and at 300 times the scale, or roughly 3.000 times the impact of” het 
eerste machinetijdperk, de Industriële Revolutie. Wat gaat dit betekenen 
voor onze levens en ons werk? (Dobbs, Manyika & Woetzel, 2015). 

De machines uit het eerste machinetijdperk namen vooral werk over dat 
bestond uit routineuze, repetitieve fysieke handelingen. Die zijn namelijk 
het makkelijkst over te nemen. Lopende-band productie – de uitvinding 
waardoor Ford nu een eeuw geleden zijn auto’s in massahoeveelheden 
naar de consument kon brengen – is daarvan het iconische voorbeeld. Een 
eeuw lang hebben mensen hard staan werken aan lopende banden. Maar 
ze hadden nog veel harder moeten werken – en met meer mensen – als 
die lopende band niet was uitgevonden. 

Ondertussen gaat de revolutie door. Nu staan er steeds minder mensen 
en steeds meer robots aan de lopende band. Baxter, geproduceerd door 
de firma Rethink Robotics, is een industriële robot. Hij is lichtgewicht, 
heeft humanoïde vormen en kan vlot een hele serie van repetitieve 
handelingen verrichten waardoor hij goed is in te zetten in mechanische 
productieprocessen (Rethink Robotics, 2017). 

Baxter beschikt over sensoren die automatisch waarschuwen wanneer 
er mensen zo dicht bij hem komen dat hun veiligheid gevaar kan 
lopen. Baxter kan fabrieksproducten inpakken en gereedmaken voor 
verzending. Hij zet het allemaal in vrachtwagens of schepen en doet dat 
veel efficiënter dan de gemiddelde menselijke arbeider. Baxter heeft een 
scherper ruimtelijk inzicht en bespaart wel 40% aan ruimte. Baxter is 
nooit moe en vraagt nimmer om een loonsverhoging. Hij kost momenteel 
minder dan het jaarloon van de arbeider die hij kan vervangen. 

HET TWEEDE
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Aldus gaan robots velen van ons het tweede machine tijdperk 
binnendragen. Denk aan Roomba, de stofzuigende robot. Denk robots 
die bommen ontmantelen in de woestijnen van Irak en Afghanistan. 
Denk aan robot-drones die roestvlekken inspecteren op bijvoorbeeld 
boorolieplatforms in zee. Denk aan robo-drones die pakjes met 
medicijnen bezorgen in afgelegen gebieden – maar straks overal. Denk 
aan Pepper de betaalrobot, waar Pizza Hut mee experimenteert. 

De robotrevolutie neemt exponentieel toe in kracht als het groeiende 
scala van robots – de humanoïde robots, de productierobots, de robots in 
smartphones en de minirobots die als sensors in steeds meer apparaten 
gaan zitten – allemaal met elkaar gaan communiceren. Dat heet het 
Internet Der Dingen. Of Industrialisering 4.0. 

Steeds meer gaan alle data die zo gecommuniceerd ook nog eens 
verzameld worden in de cloud. Zowel Google als Amazone, de twee 
grootste cloud-computing verhuurders, zijn momenteel hun prijzen 
drastisch aan het verlagen opdat steeds meer robots hun informatie zullen 
toezenden. Zo ontstaan immense dataverzamelingen waaruit met behulp 
van algoritmische analyses heel veel nieuwe inzichten gegenereerd 
worden, op basis waarvan de robots zichzelf steeds meer kunnen leren. 

Robots van allerlei soorten gaan meer doen dan simpelweg hun software 
scripts volgen. Ze gaan die software scripts zelf aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden waardoor ze steeds slimmer en flexibeler kunnen 
acteren. Deep learning of machine learning heet dat. Hun artificiële 
intelligentie groeit en de eerste voorbeelden imponeren.

HET TWEEDE
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Denk aan robots in de landbouw die koeien gaan melken en meteen 
de kwaliteit van de melk uploaden in de cloud. Vanuit de cloud zullen 
dan op basis van alle verzamelde melkkwaliteitsdata ‘gepersonaliseerde’ 
voedingsadviezen verstrekt worden voor de koeien. Een groeiend aantal 
koeien loopt nu al rond met een minirobotje in de maag die meet of ze 
wel voldoende bewegen. Weinig beweging duidt op een ziek gestel en hoe 
eerder dat bestreden wordt hoe blijer en productiever iedereen is.

Denk ook aan robots die tomaten en aardbeien gaan plukken. Dat is 
een kwestie van een gedetailleerd gps-systeem, scherpe camera’s een 
fijnmazig-tactiele voelsprieten in de plukrobot. De ontwikkelingen staan 
nog in de kinderschoenen maar hebben nu al consequenties. In Californië 
bijvoorbeeld stappen landbouwers over van delicate landbouwproducten 
zoals tomaten naar meer robuuste, zoals noten. De reden: de laatste 
kunnen al geoogst worden door robots.

Denk aan robots die we wellicht minder snel als zodanig herkennen 
omdat ze geen humanoïde vorm hebben, maar die op indrukwekkende 
wijze ons denkvermogen nabootsen en overstijgen. We herkennen dit als 
artificieel intelligente machines/software. Jeopardy is een populair quizspel 
op de Amerikaanse televisie. Deelnemers aan het spel moeten cryptische 
woordraadsel oplossen, zoals “James bond vecht tegen de Russen terwijl hij 
Ali McGraw probeert te verleiden voordat ze sterft”. 

Om het raadsel tot een goed einde te brengen moet men weten dat 
een van Bond’s eerste speelfilms From Russia With Love heette (1963). 
En dat Ali McGraw op jeugdige leeftijd aan kanker stierf in de film Love 
Story. Vervolgens moet men de associatieve creativiteit opbrengen om 
het speelse antwoord te formuleren: From Russia With Love Story. Mensen 
hebben dat vermogen. Maar IBM’s supercomputer Watson ook. Watson 
doet het bovendien sneller.
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Goede advocaten lezen veel documenten, rangschikken ze op relevantie 
en leggen creatieve verbanden om zo hun cliënten bij te staan. Edoch, 
artificieel intelligente (AI) computers lezen miljoenen documenten méér 
door en doen dat ook nog eens sneller en grondiger. Net als Baxter 
daarnet hebben ook zij nooit een baaldag of relatieproblemen. Nu al 
voorspellen computers beter welke beslissingen het Hoogste Gerechtshof 
in Amerika zal nemen dan de beste menselijke juristen. 

Uw gezicht heeft veertig spieren. Gecombineerd kunnen die ongeveer 
tienduizend gelaatsuitdrukkingen produceren. Zo’n drieduizend daarvan 
staan in verband met emoties die mensen op hun gezicht tot uitdrukking 
brengen, bewust of onbewust. Mensen zijn zeer bedreven in het ‘lezen’ 
van die emoties. Het zit in onze evolutionair gevormd DNA, in onze 
‘hardware’. Ook hier geldt echter dat AI-programma het beter en sneller 
doen. Het Facial Acting Coding computerprogramma heeft al onze 
gelaatscombinaties en emotionele lijntjes in kaart gebracht. En herkent ze 
in een oogwenk. Sterker nog, als mensen een emotie op hun gezicht faken, 
bijvoorbeeld pijn of plezier, ontmaskert het programma ze effectiever dan 
‘echte’ mensen doen.

Een nieuw programma ontworpen door Google 
DeepMind in samenwerking met de University 
of Oxford kan nu al beter liplezen dan een 
menselijke liplezer. In een lip-leestest las het 
AI software-programma meer woorden correct 
dan zijn professionele menselijke tegenstrever. 
Het software-programma is geïnspireerd op 
het menselijk brein en codematig opgebouwd 
als een neuraal netwerk a la de menselijke 
hersenen. Het bestaat uit neuronen die met 
elkaar communiceren (Hodson, 2016). 

HET TWEEDE
MACHINETIJDPERK
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Het zal niet lang duren voordat onze computer al onze 
gelaatsuitdrukkingen opnemen en analyseren die we tonen wanneer 
ons op een digitaal scherm een aantrekkelijk consumptieartikel wordt 
voorgeschoteld of een scene uit een televisieprogramma. Vervolgens kan 
alles nog beter afgestemd worden op onze verlangens. Je denkt misschien 
dat de industrie in de nieuwere generaties computers en laptops en 
tablets een camera heeft ingebouwd om ons te kunnen laten Skypen. 
Dat is inderdaad het geval. Maar we betalen ervoor door de industrie 
de mogelijkheid te bieden onze gelaatsuitdrukkingen en de emoties 
daarachter te zien, op te slaan en te analyseren.

Misschien komt de revolutionaire kracht van het tweede machinetijdperk, 
van Industrialisering 2.0. wel het meest iconisch tot uitdrukking in de 
(toe)komst van de driverless car. Hier komt een caleidoscoop van nieuwe 
technologieën bijeen: radar tech, sensor tech, decision making software 
en natuurlijk alle technologie om de hardware van de auto te produceren 
inclusief alle (software aangedreven) logistieke vernuft en robo-power dat 
daarbij komt kijken.

De output en input van de neuronen worden 
op elkaar afgestemd door het netwerk te laten 
trainen met duizenden voorbeelden. Zo ‘leert’ 
het programma niet alleen alle lipbewegingen 
maar ook welke klanken en woorden daarbij 
passen. Deze kunnen ‘uitgesproken’ worden. 
Op het moment kan het programma alleen 
Queen’s English omdat het getraind is met 
praat- en nieuwsprogramma’s van de BBC. Ook 
op het gebied van liplezen begint kunstmatige 
intelligentie de mens dus te verslaan.

HET TWEEDE
MACHINETIJDPERK
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De opkomst van de driverless car zal de komende eeuw tekenen: met 
significant meer slimme mobiliteit in onze grote steden die nu geteisterd 
worden door tijdrovende en zenuw-vretende files. Met parkeerplaatsen 
die getransformeerd worden tot stadstuinen – een Uber auto kan nu al 
het werk van 25 ‘normale’ auto’s overnemen, laat staan als niemand de 
Uber auto meer hoeft te besturen. Met dank van ons vervuilde milieu, ook 
nog eens. 

Overigens zullen de eerste driverless cars hoogswaarschijnlijk driverless 
trucks zijn. Trucks rijden meer vaste routes dan privé auto’s. Bovendien 
heeft het bedrijfsleven een directer belang om de vervoerskosten 
van de trucks te minimaliseren. Wie wil weten hoe de toekomst van 
onze driverless mobility eruit ziet kan dus het beste de logistieke 
truckerswereld in de gaten houden. Tenzij de trucks worden ingehaald 
door pakjes- bezorgende drones: een ander ‘product’ van het tweede 
machinetijdperk.

HET TWEEDE
MACHINETIJDPERK

De driverless truck is dus een 
kwestie van tijd. Spanningen gaat 
dat ook geven want drie miljoen 
Amerikaanse truckers dreigen 
vervolgens goeddeels werkeloos 
te worden. Truckers zijn vaak laag 
opgeleid maar omdat niet veel 
mensen dagen van huis willen 
zijn en in een cabine willen slapen 
verdienen ze met hun werk toch 
goed geld. Als dat werk verdwijnt, 
hebben we er een sociaal-
maatschappelijk en –economisch 
probleem bij.

De komende intelligente combinaties van robotisering, artificiële 
intelligentie en cloud computing: Ze zullen ons verrassen, zo niet 
overrompelen. Richard Socher stichtte MetaMind, een startup op het 
terrein van AI. Het werd onlangs opgekocht door Salesforce een cloud 
computing giant. Socher vat de ontwikkeling als volgt samen: “These 
technologies will be applied in pretty much every industry out there that 
has any kind of data – anything from genes to images to language” (Noyes, 
2016). Twee industrieën die vermoedelijk de leiding nemen: de militaire 
industrie en de (virtuele) seksindustrie.
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Impliciet in het bovenstaande ligt de uitnodiging om ons beeld van de 
druivenplukker maar achter ons te laten. Agro-robots gaan hem vervangen. 
Vanuit romantisch perspectief kunnen we dat betreuren. Daartegenover 
staat dat het bestaan van druivenplukker zwaar is. Het is dus goed dat 
mensen zich niet meer zo hoeven uit te putten en druivenplukkers ergens 
anders een baan kunnen zoeken – al moeten we nog onderzoeken of en 
waar die voor het oprapen liggen.

Ingrijpender dan de vertrekkende druivenplukker is dat we ergens in deze 
eeuw ook het vertrouwde beeld van de taxichauffeur achter ons gaan 
laten. Ook zijn werk zal worden vervangen door intelligente machines. 
Maatschappelijk is dat een aanzienlijk probleem. Gedurende meer dan een 
eeuw hebben mensen onderaan de maatschappelijke ladder – migranten 
bijvoorbeeld - door taxichauffeur te worden zich een bestaan weten op te 
bouwen – en zo de kans gecreëerd om later hogerop te komen. Die route 
van opwaartse mobiliteit wordt afgesloten met de komst van de driverless 
car. (Toen een journalist Bill Gates vroeg wat hij van de Uber-revolutie vond, 
antwoordde hij dat het slechts een zijlijn was. De driverless car was de 
echte revolutie).

Wat de driverless car gaat doen voor het beroep van taxichauffeur, gaat 
de pakjes-drone doen voor de pizzacoureur. AirBNB wordt terecht gevierd 
als een fascinerende vernieuwing, gedragen door krachtige software 
en algoritmen, waarin we allemaal peer-to-peer onze lege kamers aan 
reizigers kunnen aanbieden. Het vergroot onze opties, voegt waarde toe 
aan onze reizen en er wordt ook nog wat verdiend. 

Niettemin vergroot iedere officiële hotelkamer die aldus leeg blijft 
staan, de kans dat een schoonmaakster op de onderste trede van 
de maatschappelijke ladder haar baan verliest, of in ieder geval haar 
onderhandelingspositie ziet verzwakken. Meer dan voorheen lijkt voor hen 
allen het pad naar de middenklasse geblokkeerd.

INDUSTRIALISERING 4.0
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Lowebot is een robot voor in de supermarkt. Hij 
neemt primair de simpele en saaie taken over van de 
supermarktmedewerker. Lowebot zoekt artikelen op, 
controleert de voorraad en verzamelt ondertussen 
daarmee logistieke data die geanalyseerd kunnen 
worden. Dit mogen we de vooruitgang noemen die 
het tweede machinetijdperk in zich draagt. Dull work, 
dangerous work and dirty work kunnen worden uit 
handen genomen van mensen. 

De keerzijde is dat die mensen werkeloos kunnen 
worden. Dat hoeft niet weer voor iedereen te gelden. 
De traditionele supermarktmedewerker zou zich 
kunnen bekwamen in een meer hartelijke en gastvrije 
dienstverlening nu hij of zij van de routinematige kanten 
van het werk verlost is. Soms zullen lowebots de mensen 
vervangen. Soms zullen ze de mensen vrijstellen en 
aanvullen en hen ‘uitnodigen’ om hoger gewaardeerde 
taken te verrichten (Lowebot Innovation Labs, z.d.). 

Amazon Go: Een supermarkt zonder rijen, kassa’s en 
dus met nauwelijks personeel. Amazon noemt het 
de supermarkt van de toekomst. Het enige dat je als 
klant moet doen is inchecken met je smartphone bij 
binnenkomst. Alles wordt verder geautomatiseerd. Pak 
wat je nodig hebt en je ‘digitale pas’ op je smartphone 
registreert het product op het lijstje. Het zal duidelijk 
zijn dat we hier verder gaan dan in het Lowebot 
voorbeeld hierboven. In Amazon Go is het traditionele 
personeel wel degelijk grotendeels overbodig 
geworden en weg-geautomatiseerd (Amazon, 2017). 

Weer een stap verder gaat de AI personal-assistent. Binnen afzienbare tijd zal dit kleine 
apparaatje van Sony Mobile in en vanuit huis alles voor ons regelen. Het enige dat we daarvoor 
moeten doen is onze assistent vertellen wat we nodig hebben. Ze kan je vanaf de bank helpen 
om een volledige reis te boeken. Maar je kan ook een liedje voorhummen en vragen wie ook al 
weer de oorspronkelijke zangeres ervan was. Je kan je virtuele assistent vragen je agenda bij te 
houden – doen we nu vaak al op de computer maar kan dus ook zonder een tieptoets aan te 
slaan en door alleen je stem te gebruiken (Sony Mobile, 2017). 
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Deze voorbeelden waarin machines banen laten verdwijnen, zijn 
vermoedelijk het topje van de naderende ijsberg. Sinds het begin van het 
eerste machinetijdperk zijn we gewend geraakt dat machines eenvoudig 
manuele handeling van ons overnemen. De machines van het huidige 
tweede tijdperk worden echter steeds slimmer, waardoor ze ook steeds 
meer steeds meer complexe arbeidshandelingen gaan overnemen. Ooit 
ging het uitsluitend om fysieke arbeidshandelingen. Maar de machines 
van het tweede machine tijdperk kunnen ook de mentale arbeid van 
mensen overnemen. 

We zien het overal om ons heen gebeuren: computerprogramma’s boeken 
onze reizen, we hebben er geen reisbureau meer voor nodig. Als we online 
kopen bedienen computerprogramma’s ons en niet langer menselijke 
verkopers. Ze adviseren ons bovendien sneller en effectiever – iedereen 
kent nu de welbekende vraag: “Wilt u weten wat de mensen nog meer 
kochten die dit product kochten?” 

Ook veel administratie- en kantoorwerk is vervangen door 
computerprogramma’s – twee volleidg ingeburgerde voorbeelden 
zijn de calculator en de excell sheet. De ATM machines maken dat de 
bankemployees binnen minder hoeven te tellen en te rekenen. 

In het tweede machinetijdperk nemen robots en AI niet zo zeer alle 
eenvoudige manuele arbeid over, ze nemen álle eenvoudige arbeid over, 
ook de mentale. Het verschil tussen blue collar banen en white collar 
banen is aan het vervagen. Alle banen lopen gebaar weg-geautomatiseerd 
te worden door de nieuwe machines. Denk aan de gigantische IBM 
machine Watson die oneindig veel meer documenten kan processen 
dan welke ‘menselijke’ wetenschapper of professional ook. Straks kan 
Google’s Smart Reply System telefoontjes en klachten van klanten beter 
beantwoorden dan de gemiddelde call center medewerker. 

INDUSTRIALISERING 4.0
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Melanie Walker is twintig jaar arts 
geweest en tegenwoordig co-
voorzitter van de World Economic 
Forum’s Future Council on 
neurotechnology and brain science. 
Ze voorspelt dat de samenleving van 
2030 onze huidige ziekenhuizen niet 
meer herkent. De hospitals van nu 
zijn home-spitals geworden, aldus 
Walker (2016). In 2030 ga je niet meer 
naar de dokter voor een receptje. 
Hersenhelmen – of zelfs implantaten 
– zullen registreren of zich ergens in 
je lichaam onplezierige symptomen 
voordoen. Per smart phone zullen 
de AI health centres daarvan op de 
hoogte gebracht worden. Vervolgens 
zal je thuis-3D-printer gecustomizede 
medicijn uitprinten (Walker, 2016). 

Eerder werd al vermeld hoe het Facial Acting Coding 
computerprogramma personen en hun gelaatsuitdrukkingen sneller 
herkent dan echte mensen doen – een banenrisico voor alle security 
medewerkers. Een belangrijk onderdeel van het werk van radiologen is dat 
ze uit heel vele foto’s afwijkende patronen herkennen en diagnosticeren. 
Dat is hooggekwalificeerd werk maar ook behoorlijk routinematig. Niet 
vreemd dus dat AI-machines het beter kunnen. Enlitic’s deep-learning 
computerprogramma bijvoorbeeld blijkt 50% betere resultaten af te 
leveren in het herkennen van beginnende tumoren (Enlitic, 2016). Het ziet 
nooit een indicatie voor een gevaarlijke tumor over het hoofd. Bij mensen 
gebeurt dat in 7% van de gevallen.

De Dutch Design Week 2016 toonde een verrassend voorbeeld van deze ontwikkeling. Het 
Creative Lab van Waag Society, Amsterdam presenteerde er de ‘DIY Fingersplint’. Wanneer 
je door een ongeluk een misvormde of pijnlijke vinger hebt, ga je nu nog naar de dokter of 
het ziekenhuis. In veel gevallen helpt een vingerspalkje, maar om zo’n spalkje goed te laten 
functioneren, moet het wel passen dus precies afgesteld zijn. Met de ‘The DIY Fingersplint’, 
meet je zelf de vinger op met de digitale schuifmaat. Vervolgens maakt je computer er een 
3D-model van, dat naar je 3D-printer wordt gestuurd. Met als resultaat een perfect passende 
persoonlijke vingerspalk.

Natuurlijk zullen we niet alle ziekten kunnen genezen in de home-spitals van de toekomst. Er 
zal geregeld ook geopereerd moeten worden. Maar ook de operaties van de toekomst zullen er 
dramatisch anders uitzien. De tactiel-sensorische capaciteiten van robots zullen steeds verder 
verbeteren. Nu is er al de de Da Vinci Xi, die zo precies opereert dat het een druif kan ‘ontvellen’. 
Toegegeven: deze robot wordt op afstand nog wel door een mens aangestuurd. De vraag is 
echter: voor hoe lang nog? (Waag Society, z.d.). 

34

33



46 47

4
Taxichauffeurs en radiologen, veiligheidsbewakers, verkopers en juristen: 
zowel qua financiële beloning als qua maatschappelijke waardering 
vormen ze een divers scala van banen. Wat ze gemeen hebben is dat ze in 
the tweede machinetijdperk alle bedreigd worden. Twee wetenschappers 
uit Oxford, Frey en Osborne (2013), hebben een inschatting gemaakt 
van de kansen die tal van beroepen lopen om overbodig te worden door 
computerprogramma’s. 

Hier volgt hun catalogue of fear uit hun boek “The Future of Employment: 
How susceptible are Jobs to Computerisation” (Frey & Osborne, 2013). 
Telemarketeers: 99% kans om overbodig te worden. Accountants: 94%. 
Real estate sales agents: 89%. Machinisten: 65%. Economen: 43%. 
Brandweermensen: 17%. Tandartsen, personal trainers, predikanten, 
ontspanningstherapeuten: allemaal onder de 1%. 

Samengevat en op basis van 702 onderzochte beroepen komen de 
onderzoekers tot de conclusie dat 47% van de huidige Amerikaanse 
banen een hoog risico lopen om weg- geautomatiseerd te worden. Andere 
studies komen met wat andere cijfers – voor het Verenigd Koninkrijk zou 
het gaan om 35% van alle banen en in Japan om 49%. Maar de cijfers 
maken alle duidelijk dat de komende banen-vernietigende tsunami enorm 
zal zijn (Frey & Osborne, 2013). 

De eerste golven zijn al gearriveerd. Na de bankencrisis en de Grote 
Recessie zitten we nu in jaren van (gematigd) economisch herstel. Maar 
in tegenstelling tot voorgaande periodes van economisch herstel levert 
het dit keer nauwelijks meer banen op. Het gaat om een jobless recovery. 
En zeker de ‘good jobs’ van weleer - de banen met vaste contracten, met 
betaalde vakanties, met recht op een uitkering bij ontslag, met geregelde 
pensioenopbouw: Ze komen niet terug.

INDUSTRIALISERING 4.0
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In Nederland zien we de indrukwekkende aanwas van de zzp-ers. Zij 
beschikken over meer vrijheid en flexibiliteit dan degenen met een vaste 
baan. Maar hun bestaansonzekerheid is groter en velen zijn niet of slechts 
gebrekkig in staat om aan zelfstandige pensioenopbouw te doen. In die zin 
lijken ze op de dagloners die zich ten tijde van de Industrialisering 1.0. op 
straathoeken verzamelden in de hoop dat een koppelbaas ze een dag aan 
werk hielp. Een karakterisering die voor deze groep snel aan bekendheid 
wint is: het precariaat. 

Guy Standing, auteur van het boek met dezelfde titel (the Precariat) stelt, 
dat onder het teken van de toenemende globalisering werk en banen steeds 
flexibeler zijn geworden. Flexibel klinkt wervend – net als de vrijheid die 
onze zzp-ers omarmen. Maar hoe waardevol is die vrijheid voor degenen 
die economisch niet of nauwelijks rond kunnen komen? Dan komt volgens 
Standing flexibiliteit neer op: “an agenda for transferring risks and insecurity 
from companies onto workers and their families.” (Standing, 2011).

Standing (2011) vervolgt: “The result has been creation of a global ‘precariat’, 
consisting of millions around the world without an anchor of stability”. Ze 
hebben allemaal banen die niet meer de zekerheid bieden zoals die ten 
tijde van de verzorgingsstaat van weleer gangbaar was. Het zijn precaire 
banen. Industrialisering 1.0. leidde tot het ontstaan van een opstandig 
proletariaat, de arbeidersklasse. Leidt de huidige Industrialisering 4.0. tot 
het ontstaan van een precariaat? En gaat er onder dat precariaat net zoveel 
boosheid en opstandigheid leven als ooit onder het proletariaat? 

Het precariaat vormt een gemêleerd geheel. De student die op het Internet 
het ene parttime baantje aan het andere parttime baantje rijgt, behoort 
ertoe. Maar ook de migrant die illegaal werkt zoekt en onderwijl onzichtbaar 
moet blijven voor de politie. En de Indiase designer die zijn werk aanbiedt 
op 99designs.com en daarbij een Westerse beginnende designer uit de 
markt drijft als deze zijn prijzen niet naar beneden aanpast. 

4 INDUSTRIALISERING 4.0
En het is ook de zestig plusser die onvoldoende pensioen heeft 
opgebouwd en nu naarstig op zoek blijft naar baantjes om de rekeningen 
te kunnen betalen. Voor allen is het economische bestaan precair en 
penibel. Hun grote onderlinge verschillen maakt het bovendien niet 
gemakkelijk om collectief een vuist te maken.

Bedrijven die na de recessie weer winst maken doen dit heel vaak door 
‘meer met minder’ te doen. De machines van Industrialisering 4.0. voegen 
meer meerwaarde toe dan werkende mensen. Daar wordt dus liever in 
geïnvesteerd. Humans Need Not Apply luidt de veelzeggende titel van een 
boek hierover, geschreven door Jerry Kaplan (2015). Dus vist het precariaat 
– maar eigenlijk iedereen - in een vijver die eerder kleiner wordt dan groter. 
Dat vermindert vervolgens ieders onderhandelingspositie weer. Velen 
ervaren dit alles als een diffuse oneerlijkheid. En zijn boos (Kaplan, 2015). 

Simon Kuper is een van de meest gerenommeerde columnisten van de Financial Times. Hij schreef 
een column met als titel “How To Cope when Robots Take your Job”. Hierbij een aantal van zijn 
adviezen, bijtend, humoristisch-vrolijk en gebaseerd op een vracht aan deskundigheid:

1. Don’t make your job your identity. Als je dat doet 
en je verliest hem ben je meer kwijt dan je werk. Je 
bent jezelf kwijt. Behoed je daarvoor.
2. Accept that your career isn’t building yp to 
anything. In fact it probably isn’t even a career.
3. While your industry is still paying, don’t get 
attached to money and status symbols.
4. Enjoy the fleeting moments. Er zou wel eens niet 
meer kunnen zijn dan die ‘fleeting moment’,. Leer ze 
dus op waarde te schatten en ze te omarmen.
5. If you still want to express yourself, start a blog.
6. Don’t blame yourself. You are just a statistic, 
crushed beneath the wheels of history. 36
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4
We leven niet alleen in een cultuur van de boosheid, maar ook in een 
samenleving die zich kenmerkt door een toenemende ongelijkheid. Hier 
volgen enkele cijfers uit Raising the Floor van de Amerikaan Andy Stern. 
Sommige cijfers verwijzen primair naar Amerika maar qua teneur gelden 
ze even zeer voor Europa. “The richest one percent in the United States 
now owns more wealth than the bottom 90%. The wealthiest 160.000 
families in the United States have as much wealth as the poorest 140 
million families. The richest 85 people in the world own as much wealth 
as the bottom half of humanity. If you are born poor in America you have 
a much greater chance of staying poor than if you were born into the 
same class in countries as Canada or Denmark”.  (Stern, 2017).

In Europa schreef Pikkety zijn bestseller over de groeiende ongelijkheid. 
Kern van de Amerikaanse Droom – die ook in Europa veel gedroomd wordt 
- is dat als je maar hard en eerlijk werkt, je hogerop kunt komen (Pikkety, 
2016). Maar, aldus Glen Hubbard, dean van Colombia’s Business School, 
USA: “The elevator is broken. Young people are trapped on the same floor 
their parents were when they boarded it”. 

Is the United States of America aan het transformeren tot de United States 
of Anxiety? Dit is de cultureel-maatschappelijke constellatie waarin een 
collectief gevoel van boosheid en unfairness de boventoon voert bij een 
groeiende groep. Het geeft populisme vleugels. Het bedreigt de kwaliteit 
van ons gemeenschappelijk bestaan. Want de grote verbinder, goede 
banen voor iedereen, laat het af weten. Maar is het echt alleen maar 
somberte?

INDUSTRIALISERING 4.0
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De strijd tegen de groeiende ongelijkheid wordt met verve gevoerd. Een belangrijk voorbeeld 
daarvan is de ongelijkheid in betaling tussen mannen en vrouwen. De White House Equal Pay 
Pledge wil deze gender kloof kleiner maken en liefst opheffen. Obama zette er zijn gewicht 
achter en handtekening onder. Wat Trump daarvan overlaat valt nog te bezien. Maar de White 
House Equal Pay Pleade laat zien hoe optimistisch strijdbaar velen zijn.
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5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN

Dat in het tweede machinetijdperk door de Industrialisering 4.0. veel 
banen weg-geautomatiseerd worden is waarschijnlijk, zoals ook het in de 
vorige eeuw zo gangbare from–nine-to-five werkstramien voor veel mensen 
niet meer gangbaar zal zijn. Het hoeft allemaal niet te betekenen dat 
doemdenken exclusief de toekomst heeft. 

Nine-to-five banen geven een zekere rust – je weet waar je aan toe bent – 
en een zekere vrijheid – na vijven kun je die ‘rust’ pakken. Maar banen met 
meer flexibele tijden geven een ander soort vrijheid. Het is een ‘baas-loze’ 
vrijheid die succesvolle freelancers graag omarmen – al zien we hem wel 
perverteren bij het precariaat, dat eigenlijk nooit meer vrij is omdat het 
iedere kans op werk ieder uur van de dag moet aangrijpen. Ook missen zij 
de bescherming die traditionele jobs en bazen impliceerden.

De redeneerlijnen hierboven waarlangs we veel banen zien 
wegautomatiseren, stemmen vanuit een traditioneel perspectief inderdaad 
niet tot optimisme. Maar er kunnen zeker drie verschillende redeneringen 
tegenover geplaatst worden die wel nieuwe kansen en een nieuw elan 
uitstralen. Dat gebeurt in deze paragraaf. Chargerend samengevat: 
Robots Will Steal Your Jobs. But That’s Ok –zoals Federico Pestono het op 
TEDxVienna formuleert (Pestono, 2012). 

3.1. Onvoorstelbare nieuwe banen
     
Allereerst kunnen we ons afvragen, waarom er geen nieuwe banen 
zouden komen die de oude en weg- geautomatiseerde banen vervangen. 
Zo is het in de loop van Industrialisering 1.0 toch ook gegaan? Veel 
landarbeiders verloren inderdaad hun werk en vertrokken noodgedwongen 
naar de stad. Maar daar vonden ze nieuw werk. Eerst vooral in de 
nieuwe fabrieken, later ook als ambtenaar (de overheid breidde snel 
uit), als manager (de activiteiten van de fabrieksarbeiders moesten 
in goede banen geleid worden), als architect en ingenieur (want de 

gebouwen waarin de Industrialisering plaats vond moesten ontworpen en 
gebouwd), als kantoorbediende (er viel veel meer te administreren) of als 
onderwijzer (kennis en diploma’s zijn de afgelopen anderhalve eeuw de 
koningsweg gebleken om als individu hoger op te komen, maar ook om 
als samenleving ongekende welvaart te bereiken.) Heel veel mensen die 
hun oude banen verloren zagen gaan, konden dus overstappen naar deze 
nieuwe banen. Waarom zouden dergelijke massale overstapbewegingen nu 
niet mogelijk zijn?

De doemdenkers beantwoorden deze vraag negatief – onder meer Martin 
Ford (2016) in Rise of the Robots. In de lange periode van Industrialisering 
1.0. zijn veel banen verdwenen. Dat gebeurde echter langs wegen van 
geleidelijkheid. Niet iedere industrie werd tegelijkertijd en in dezelfde 
mate aangeraakt door de automatiseringsbewegingen van het eerste 
machinetijdperk. Dat gaf arbeiders de mogelijkheid om van het ene soort 
eenvoudig routine werk naar het andere soort te verhuizen. De revolutie 
verliep er voldoende langzaam voor – minstens een eeuw. Dat geldt echter 
niet voor het tweede machinetijdperk waarin we ons nu bevinden. 

In het tweede machinetijdperk verloopt de revolutie sneller, grondiger 
en overal tegelijk. Dat komt omdat softwareprogramma’s en artificiële 
intelligentie er het fundament van vormen. Beide zijn overal toepasbaar en 
laten dus geen industrie ongemoeid. In de landbouw, in de auto-industrie, 
in de gezondheidszorg, in de financiële sector, in de reiswereld, in retail, 
zelfs in de seksindustrie, overal zorgen software en artificiële intelligentie 
voor revolutionaire veranderingen. Software eats everyting, zo luidt dan ook 
het bekende gezegde. Als onderdeel daarvan eet software dus ook heel 
veel banen, in alle branches en industrieën tegelijk.
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Hoewel deze redenering te veel hout snijdt om weg te wuiven, is een 
optimistisch tegengeluid goed mogelijk. Wordt de menselijke inventiviteit 
en creativiteit in bovenstaande niet onderschat? Als ik mijn overgrootvader 
aan het begin van de vorige eeuw had moeten uitleggen dat zijn 
achterkleinkinderen werkzaam zijn als cyber security consultant, als 
software developer en als videogame-bouwer dan had hij vol ongeloof 
gereageerd. Waarom zouden wij als toekomstige als toekomstige 
grootouders niet even verbaasd zijn over de volstrekt nieuwe banen die 
ons nageslacht scheppen? Ook al kunnen we net als min onze grootouders 
bevroeden hoe ze eruit gaan zien.

De origine van de Fanuc M-710iC robot ligt in de zogenoemde 
‘automotive’ industrie. Deze robot is tegenwoordig zelfs 
al geprogrammeerd om tattoos te kunnen zetten op de 
onderbenen van mensen. Het Franse design team achter dit 
gehele project noemt deze tattoos de eerste tattoos die gezet 
zijn door een industriële robot. Hoe het precies werkt? Eerst 
wordt een 3D scan gemaakt van het lichaamsdeel waarop de 
tattoo geplaatst moet worden. Vervolgens wordt de perfecte 
tattoo samengesteld voor de klant, door gebruik te maken 
van computer software. Hierna is het belangrijk dat de klant in 
kwestie erg stil blijft zitten dan wel liggen. En klaar. De tattoo is 
gezet! De tattoo robot heeft een snelheid van 150 prikken per 
minuut. Een menselijke tattoo artiest haalt er 100 per minuut. 

De menselijke tattoo artiest is nog steeds wel nodig om de 
tattoo te kunnen ontwerpen, maar de robot heeft wel veel 
‘vastere’ handen dan zij menselijke concurrent. Veel tattoo 
liefhebbers geven de voorkeur aan een creatieve en menselijke 
tatoeëerder. Echter kunnen AI-programma’s in de toekomst 
de ‘Fanuc M-710iC experience’ versterken door de meest 
persoonlijke tattoo ooit te leveren, die bovendien minder pijn 
doet bij het zetten ervan. Zou dit dan toch niet de tattoo 
liefhebbers van vandaag de dag overhalen om toch hun tattoo 
door een robot te laten zetten? (Fanuc, z.d.). 

5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN
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Nieuwe baan: de ‘new science’ ethicus. Nieuwe wetenschappelijke vakgebieden als cloning 
technologies, als nano technologies, als deep learning software development, als proteomica 
ontwikkelen zich snel. Ze roepen tal van nieuwe ethische vragen op. Mogen algoritmen straks 
besluiten om een vernietigende aanval uit te voeren op een vijandige natie? Wat betekent het als 
hersenimplantaten straks een superieur ras kunnen creëren – intelligenter en empathischer dan wij 
zijn, of juist intelligenter en totaal niet empathisch? Het zijn vragen voor de ‘new science’ ethicus.

5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN

Nieuwe baan: de Weather Modification Police. De afgelopen jaren hebben we voor het eerst op 
grote schaal man-made weeraanpassingen gezien, bijvoorbeeld rond de Olympische Spelen 
van 2008 in Beijing. De Beijing Weather Modification Office heeft toen bewerkstelligd dat regen, 
onwelkom boven de olympische stadia, elders neerdaalde. De Weather Modification Police is nodig 
om dergelijke veranderingen te monitoren, te beheersen en ook anderszins in goede banen te 
leiden. Samenwerking met ‘new science’ ethici is aan te bevelen.

Nieuwe baan – verder in de toekomst: de Bodypart Enhancer. Technologische vooruitgang - in 
bionica tot en met neuro-sciences, in genetische verrijkingen tot en met superintelligence software 
development - zal het mogelijk maken om lichaamsdelen te repareren, up te daten en wellicht 
op den duur ook te produceren. Dat hoeft niet perse te gebeuren in ziekenhuizen zoals we 
die nu kennen – we hebben de opkomst van de home-spitals al besproken. Wellicht komen er 
geavanceerde bodypart repair & update centra. Waar de bodypart enhancer de scepter zwaait.

Nieuwe baan: de nano-medische specialist. Minuscule nano-apparaatjes zullen de persoonlijke 
zorg transformeren. Zo kunnen we met nano-medicijnen in onze bloedstroom kankercellen veel 
gerichter bestrijden dan nu mogelijk is. Zo kunnen we straks met ander nano-partikeltjes on the 
spot artrose welverkolommen ‘ontkalken’ – en dat indrukwekkend pijnloos. Deze heelkunde staat 
ver af van de bekwaamheden van ons huidg artsen- en specialistenbestand. Nieuwe generaties 
nano-medische speciasten zijn meer dan nodig.
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Niewe baan: de emoji vertaler. In 2015 heeft Oxford Dictionaries de emoji bekroond tot woord van 
het jaar – met speciale vermelding voor de ‘Face with Tears of Joy’ emoji. In dat jaar is het gebruik van 
emoji’s voor het eerst enorm toegenomen. De betekenis achter de emoji’s is soms lastig te achterhalen; 
zeker ook omdat ze per land flink kan verschillen. Neem de lachende drol emoji. In het Westen staat 
deze voor ‘feeling shit’, terwijl het in Japan staat voor geluk. Het is de uitdaging van de emoji vertaler 
om mogelijke cross-culturele communicatiestoornissen te voorkomen (Oxford Dictionairies, 2015). 
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Nieuwe baan: woordsmeden. De nieuwe generatie digitale assistenten (Siri van Apple, Cortona van 
Microsoft om de twee bekendste te noemen) bedienen hun ‘meesters’ steeds beter. Maar toch 
ontdekt men dat mensen die veel met hun digitale assistenten communiceren – de beste klanten, 
dus – af en toe een unheimisch gevoel hebben wanneer het contact toch een onbedoeld ‘robot’-
achtige klank krijgt. Wordsmeden, bijvoorbeeld in dienst van Microsoft, moeten die lichte afknap-
moment keren of voorkomen. Ze moeten als het ware menselijke adem in de robots blazen.

Nieuwe baan: de memory augmentation surgeon. Steeds meer mensen hebben serieuze last van 
information overload. Voor velen is zich afsluiten van alle Internet informatie nietemin geen optie. 
Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dan kan de memory augmentsation surgeon helpen. Dit is 
een ‘arts’ die het menselijke geheugen kan uitbreiden met speciaal ontworpen geheugenchips.

Nieuwe baan: handambachtelijke top-amateurprofessionals. Deze nieuwe-beroepentrend 
is nu al zichtbaar, maar wordt veelal (nog) parttime uitgeoefend. Denk de nieuwe kappers, 
de nieuwe cocktail-designers, de nieuwe ‘whole animal’ slagers, de nieuwe destilleerders, de 
nieuw koffiemakers. Ze geven aan ‘oude’ beroepen een nieuwe Coole invulling. Van alle nieuwe 
toekomstbanen zijn deze al het meest zichtbaar, allereerst in de hipsterste-achtige gebieden van 
de wereld (Schorem Barbier, z.d.). 48 49
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3.2 Iedereen een basisinkomen(?)
     
In weerwil van dit optimistische geluid is het een sociaal feit dat het 
huidige opkruipen na de Grote Recessie de vorm aanneemt van een jobless 
recovery. Staan we dan toch aan de poorten van een jobless future? Er 
wordt geschat dat een goede AI computer het werk van vijftig gemiddelde 
professionals kan overnemen, terwijl de nieuwe banen dus (nu) nog niet 
zichtbaar zijn. 

Het ziet er naar dat de overgang naar de nieuwe banen, zelfs als ze komen, 
een chaos wordt. Investeerder bankier Steven Berkenfeld benoemt de 
grootste slachtoffers. “The transition will be a mess. And the poor, the 
marginalized, and the lower – and middle income families will bear the 
most of the transitional pain (Stern, 2017).” Andy Stern, auteur van Raising 
The Floor, waarover dadelijk meer, vult aan: “If current trends continue, it 
could be well that a generation from now a quarter of middle-aged men 
will be out of work at any given time”. Dat is niet alleen een persoonlijk 
probleem voor deze traditionele kostwinnaars, het is een maatschappelijk 
probleem. “Because what’s the first thing that happens when entire 
communities don’t work?” (Stern, 2017). 

“Alcoholism, drug abuse, early teenage pregnancy, crime”, vervolgt Stern 
(2017). “Once-proud neighborhoods become battleground of despair. 
Does this fate awaits ... America (and Europe, CR) when technology makes 
millions of jobs and workers obsolete?” Als dit scenario wordt bewaarheid, 
dan bedreigt het niet alleen de kwaliteit van leven in de wijken waar 
onze armen en (kleine) middenklassers leven, maar evenzeer de rijken en 
rijksten omdat ook voor hen, en voor hun kinderen, de veiligheid afneemt. 
(In Brazilië opereren bendes die gespecialiseerd zijn in het ontvoeren van 
de moeders van steenrijke voetballers.) Aldus zijn we weer terug bij het 
pessimistische perspectief. Ware het niet dat Stern een radicale positieve 
oplossing voor ons in petto heeft.

Die oplossing luidt: een basisinkomen voor iedereen - of men nu wil/
kan werken of niet. Nu heeft dit idee wereldwijd nog ruim onvoldoende 
raakvlak. Toch wordt er overal mee geëxperimenteerd, van Finland, over 
Italië waar de populistische Vijf Sterren beweging het thema op de agenda 
zet, tot in Brazilië – en trouwens ook in Utrecht en Tilburg. Veel mensen 
slaan schrik en ergernis om het hart als ze bedenken dat een basisinkomen 
voor iedereen kan betekenen dat hele volksstammen van ons belastinggeld 
gaan liggen gamen. 

Maar is dit het hele verhaal? Betekent een basisinkomen voor iedereen 
ook niet dat veel mensen de kans krijgen om zinnig en vreugdevol werk 
aan te pakken waar ze nu geen tijd voor hebben. Bijvoorbeeld het massaal 
ombouwen van parkeerplaatsen tot stadse tuinen als de driverless car 
revolutie een maatschappelijk feit is. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfje 
starten op het terrein waar hun professionele hart het vurigst klopt – en 
waar ze nu niet aan kunnen beginnen omdat er brood op de plank moet 
en ze dus voor de zekerheid kiezen. Bijvoorbeeld door hun artistieke 
potentieel diepgaander aan te boren - en de resultaten ervan via Youtube 
en Baidu aan de wereld tonen. Of gewoon door minder stressvol, en dus 
vreugdevoller, zorg te verlenen aan geliefden, vrienden, buren.

Het idee van een basisinkomen voor iedereen is niet nieuw. Bertand 
Russell, filosoof, wiskundige –en vizionair – schreef al in zijn Roads to 
Freedom (1918!)...” That a certain small income, sufficient for necessaries, 
should be secured to all, whether they work or not”. Natuurlijk is zo’n 
basisinkomen alleen maar voldoende om een simpele kamer te huren op 
de onderste verdieping van het maatschappelijke gebouw dat we met zijn 
allen vormen en bewonen.
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Wie hogerop wil, met uitzicht op het park, die moet werken en 
verdienen. Maar een basisinkomen geeft wel veel economische lucht en 
maatschappelijke waardigheid, aan onze armen in de eerste plaats. In 
2016 hield Zwitserland een volksreferendum over het basisinkomen voor 
iedereen. Het resultaat was een krachtig nee. Maar de initiatiefnemer stelt 
terecht dat Industrialisering 1.0. zoveel onrust veroorzaakte dat de Duitse 
kanselier Bismarck geen andere mogelijkheid zag om de grondslagen te 
leggen voor de huidige verzorgingsstaat – een simpel pensioentje en een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen. 

Industrialisering 4.0. zal minstens even ingrijpende gevolgen hebben 
en onrust zaaien. Moeten er niet even ingrijpende maatschappelijke 
maatregelen genomen worden? Gaat de wal het schip keren en er toch 
een basisinkomen voor iedereen komen?

Bill Gates, de oprichter van Microsoft, 
wil een robot taks invoeren. Als er via 
de automatisering veel mensen hun 
banen verliezen, ontvangt de overheid 
veel minder belastingsinkomsten. 
Dan schuilt er een redelijkheid om 
de robot die het werk van een mens 
vervangt op hetzelfde niveau belasting 
op te leggen als zijn menselijke 
voorganger. Als we het gebruik 
van onze telefoonlijnen belasting 
opleggen, om openbare diensten mee 
te betalen. Als we een huizenbelasting 
hebben ingevoerd voor hetzelfde doel. 
Wat is er dan vreemd of verkeerd aan: 
taxing automation?

54
55



66 67

5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN

3.3. De exponentiële productie van overvloed
     
Gedurende de hele Industriële periode is de wereld van werk en banen 
altijd op dezelfde wijze georganiseerd. De meeste mensen hebben een 
baan doordat ze hun tijd en arbeidskracht verkopen voor een loon. Met 
het aldus verdiende geld kopen ze dan weer de producten en diensten die 
geproduceerd en geleverd worden door andere mensen met banen, dat 
wil zeggen door andere mensen die hun tijd en arbeidskracht voor geld 
verkocht hebben. 

Dit arrangement werkt al sinds het begin van de Industriële Revolutie. Toch 
gaan er stemmen op die beweren dat het arrangement nu zijn beste tijd 
gehad heeft. Er is nu immers een tijd aangebroken waar het vooral nieuwe 
technologieën zijn die onze producten en diensten fabriceren en leveren. 
Dat gaan ze steeds beter en breder doen. 

Diamandis en Kotler (2012) noemen in hun boek Abundance: The Future 
is Better Than you Think deze nieuwe technologieën zelfs exponentieel. 
Als je robotisering én AI én 3D-printing én het Internet der Dingen met 
elkaar combineert, resulteert dat inderdaad in een exponentieel groeiende 
vermogen om nieuwe en oude producten en diensten te creëren. Enig 
‘nadeel’: mensen spelen er een qua hoeveelheden veel kleinere rol in.

“Tens of millions of workers have already been replaced by intelligent 
technologies in industries and professional bodies all over the world. What 
would the human race do, and more importantly, how would it define 
its future on Earth, if mass and professional labor were to disappear from 
economic life over the course of the next two generations?” 
(Diamandis & Kotler, 2012). 
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5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN

Neem de omvangrijke olie-industrie wereldwijd. Die heeft ons gedurende 
de hele Industriële Revolutie van energie voorzien heeft. Maar wat als 
er binnen 25 jaar een soort Energie-Internet-Der-Dingen gebouwd zou 
worden? “What if ... 25 years from now, the bulk of our energy we use to 
heat our homes and run our appliances, power our businesses, drive your 
vehicles, and operate every part of the global economy, will likewise be 
nearly free?... Unlike fossil fuel and uranium for nuclear power, in which 
the commodity itself always costs something, the sun collected on your 
rooftop, the wind traveling up the side of your building, the heat coming 
up from the ground under your office, and the garbage anaerobically 
decomposing into biomass energy in your kitchen are all nearby free”. 
(Diamandis & Kotler, 2012). 

Langs deze lijnen zien we een grote industriesector, de energiesector, 
onherkenbaar veranderen door nieuwe technologieën die energie 
spotgoedkoop maken. En veel arbeiders overbodig. Het systeem 
onderhoudt nagenoeg zichzelf – nadat de zonnepanelen eenmaal zijn 
geïnstalleerd. Is dit beangstigend of juist bevrijdend?

Onderzoeker Nikola Tesla leefde van 
1856 tot 1943, maar was toen al zijn 
tijd ver vooruit. Hij had de visie dat de 
wereld uit een onuitputtelijke bron van 
energie kon tappen die voor iedereen 
gratis en beschikbaar kon zijn.   
   
“All people everywhere should have 
free energy sources. Electric power 
is everywhere present in unlimited 
quantities and can drive the worlds 
machinery without the need for coal, oil 
or gas.’’ -Nikola Tesla 
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5NIEUW WERK,
NIEUWE BANEN

Jeremy Rifkin (2015), auteur van Zero Marginal Cost Society, sluit zich aan 
bij de visionairs van Abundance. Behalve de olie-industrie ziet hij in meer 
sectoren de industriële organisatie van banen en werken aan functionele 
relevantie inboeten. In dat kader behandelt Rifkin de 3D-printer. 
“3D-printing. From Mass Production of Production by the Masses”, zo vat 
hij de ontwikkeling samen (Rifkin, 2015). Net als zoveel andere producten 
en diensten wordt ook de maakrevolutie gedragen door computer 
software. Veel van die software is open source. Het staat dus iedereen ter 
beschikking; niemand hoeft te betalen voor intellectueel eigendom. 

Wie de software gebruikt en een 3D-printer heeft, kan in principe zo 
veel producten maken – Rifkin spreekt niet van manifactured maar van 
info-factured - als wenselijk, met nauwelijks andere meerkosten dan de 
grondstof waarmee gewerkt wordt. De software is immers vrij, de printers 
zelf worden snel goedkoper. Bovendien valt te verwachten dat de printers 
steeds meer materialen kunnen verwerken. Aldus mogen we de 3D-printer 
beschouwen als een innovatieve technologie die we in eigen hand hebben 
en die aan onze exponentiële overvloed gaat bijdragen. Het wordt de DIY 
revolutie genoemd. Ja, veel traditionele banen gaan erdoor verdwijnen. 
Maar hoeveel nieuwe, creatieve activiteiten zal deze revolutie brengen?
     
Rifkin (2015) bespreekt nog een derde exponentiële technologie – naast 
de nieuwe energie-‘machines’ en de 3D-printer – die ervoor gaat zorgen 
dat traditionele banen verdwijnen maar wijzelf in the driver seat komen 
te zitten. Ook deze ‘technologie’ is soft-ware gedreven – zoals we al zagen: 
software eats everything. Het is de welbekende sharing economy. Of het nu 
gaat om het gebruik van auto’s (Uber, Bla Bla Car), van leegstaande kamers 
(AirBNB), van gereedschap en ladders (Peerby), of het nu gaat om het (uit)
lenen van geld (Lending Club) of het investeren in goederen en diensten 
die we de moeite waard vinden (Kickstarter): overal kunnen we veel meer 
dan voorheen het heft in eigen handen nemen. 

Opnieuw geldt dat ook deze nieuwe ‘technologie’ banen laat verdwijnen 
– terwijl er vermoedelijk minder nieuwe voor in de plaats komen. Maar als 
de banen verdwijnen, terwijl wij, als we het goed weten te organiseren 
en bevechten, richting exponentiële overvloed gaan, kan dat dan ook niet 
een zegen betekenen? Zeker als het ons lukt de verdwijnende banen in 
te ruilen voor zinvol en vreugdevol werk - in de context van de nieuwe 
exponentiële technologieën en de overvloed die wij ermee produceren? 
Werk dat onze planeet groener maakt. Werk dat de gemeenschapszin in 
onze buurten en steden ondersteunt. Werk waarin ze onze creatieve ziel en 
zaligheid leggen.
     
Keynes, een van de meest gevierde economen van de 20ste eeuw, geloofde 
dat we ons economische probleem van de schaarste aan het oplossen zijn 
en dat we ons daarom aan andere, niet-economische uitdagingen zouden 
moeten en kunnen gaan weiden om gelukkig te worden. De even gevierde 
ontwikkelingspsycholoog Maslow sluit zich bij Keynes aan waneer hij 
verkondigt “...that the real purpose of economic growth is to free people 
from work, not to encourage people to keep working harder and harder in 
pursuit of capital” (Harris, 2017). Minder traditionele banen wellicht, maar 
zinvoller werk geweid aan het verhogen van de kwaliteit van ons bestaan.
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Twee scenario’s behoren dus tot de mogelijkheden. Gaat de nieuwe 
werkwereld zich afspelen binnen in een wereld van toenemend 
banengebrek en toenemende ongelijkheid? Waarbij een wereldelite 
van professionals, zakenmensen en bedrijven die in een geglobaliseerde 
context als de besten komen bovendrijven, komt te staan tegenover 
de veel grotere groep van werkenden en werkzoekenden die minder 
begenadigd zijn qua capaciteiten of die gewoon ander keuzes maken? 
Zullen werkenden en werkzoekenden in dezelfde geglobaliseerde context 
moeten concurreren met professionals uit delen van de wereld waar het 
arbeidsuurloon veel lager ligt? 

In dat geval komt globalisering neer op een nieuw soort feodaal 
darwinisme, waarin iedereen met iedereen concurreert en de 
opdrachtgever op de online platforms voor freelancers de lakens uitdeelt 
en de uur-prijzen bepaalt, zonder dat protest mogelijk is omdat het met 
een vingertop kan worden weggeklikt.

Of maken we een scenario waar waarin we het darwinisme van daarnet 
achter ons hebben gelaten en waarin we dankzij de samenleving van 
overvloed, op zoek kunnen gaan naar werk dat ons echt bezielt en 
inspireert – en waarvan we ook kunnen leven, al dan niet dankzij een 
basisinkomen voor iedereen? Waarin we ons arbeidzaam bestaan kunnen 
laten leiden door keuzes die betekenisvol zijn voor ons en voor de 
samenleving – minder geld-gedreven en meer purpose-gedreven. Werk dat 
niet wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, maar wordt gedreven door 
‘purpose’ zal veel vaker vernieuwende en creatieve resultaten opleveren.

KWALITEIT IN WERK 
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Welk scenario werkelijkheid zal worden, is een zaak van maatschappelijke 
discussies en politieke besluiten. Eén trend zal daarbij in ieder geval 
richtinggevend als paal boven water staan. Het is de vergaande invloed 
van robotisering, automatisering en digitalisering van onze huidige en 
toekomstige werkwereld. De contouren daarvan zijn hiervoor al beschreven. 
Hier nemen we de draad weer op aan de hand van twee andere 
toonaangevende boeken. Beide gaan in op de aard van ‘mensen’-werk en 
‘mensen’-banen die de komende decennia succesvol zullen zijn en blijven.

KWALITEIT IN WERK 

Hoe wordt er geleefd in een wereld waarin we op zoek kunnen gaan naar werk dat ons echt 
bezielt en inspireert? In een samenleving van overvloed waarin iedereen beschikt over een 
basisinkomen, zal geld een kleinere rol spelen. Hannah Luttervelt, student aan de Design 
Academy in Nederland, heeft hier over nagedacht. Zij ontwikkelde een spel voor een alternatief 
economisch systeem waarin iedereen beschikt over een basisinkomen. Dit systeem noemt zij 
de ‘No Money Sector’. In dit systeem draait het niet om het verdienen van geld, maar om het 
delen van informatie en vaardigheden. Hierbij nemen mensen de rol aan van creator, translator 
of facilitator. Een soort monopoly gezelschapsspel maar dan grondig gerecycled voor de 
eenentwintigste eeuw (Luttervelt, 2016). 
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Geoff Colvin schreef Humans Are Underrated: What High Acienvers Know 
That Brilliant Machnies Never Will. De titel is veelzeggend. Ook Colvin 
gelooft dat veel huidige banen weg-geautomatiseerd zullen worden. Hij 
onderzoekt echter welke banen er het langs zullen blijven bestaan en 
waar dus kansen liggen. Het ligt voor de hand dat banen in de ict-wereld 
succesvol zullen blijven – de Internet-revolutie is immers nog lang niet 
uitgewoed. Maar pas op, ook ict-banen, misschien wel juist ict-banen, 
kunnen door toekomstige generaties AI-software programma’s weg-
geautomatiseerd worden (Colvin, 2016). 

Colvin (2016) concentreert zich dan ook op een andere categorie van 
succesvolle toekomst-banen. Het zijn banen waarin a little bit of that 
human touch de doorslag geven. Het is waar dat in de nabije toekomst 
algoritmen en artificiële intelligent veel werk beter gaan doen dan mensen 
dat kunnen. (Humans Need Not Apply, zo luidt de veelzeggende titel van 
het laatste boek van Jerry Kaplan uit 2015). Dat betekent in de visie van 
Colvin echter niet dat mensen uitgerangeerd zijn. Ze zullen floreren in werk 
dat zich juist onderscheidt door een menselijke kant: door empathie, door 
gastvrijheid, door op menselijke maat gesneden hartelijke creativiteit, door 
het aanbieden van een ‘experience’. 

Ja, het is waar, mensen die excelleren in ict-projecten hebben een 
toekomst, want ze werken in lijn met de hoofdtrend van de toekomstige 
wereld. Maar juist omdat die hoofdtrend kan resulteren in louter digitale, 
algoritmische contactmomenten kan echt menselijke contact, empathisch, 
gastvrij, persoonlijk en creatief, een brede en substantiële opleving in 
waardering tegemoet zien. In iedere sector – van retail tot en met ict, van 
zorg tot en met leisure, van human resource management tot en met 
onderwijs – zal a little bit of that human touch het verschil maken. In 
al die sectoren zullen vele activiteiten beter uitgevoerd worden door of 
met computers. Computers gaan nu eenmaal steeds meer taken beter 
verrichten dan mensen. Maar mensen doen het menselijker! 

KWALITEIT IN WERK 
Vandaar de ondertitel van Colvin’s boek: “What High Achievers Know That 
Brilliant Machines Never Will“ (Colvin, 2016). Een paar voorbeelden. Veel 
call centers werken met gestandaardiseerde scripts. Je herkent ze meteen 
als ze je worden voorgelezen. Ze slaan je met verveling en wanhoop 
en getuigen verder van dubbele minachting. Voor jou, die volstrekt 
onpersoonlijk benaderd wordt. En voor de voor de call-medewerker die 
iedere eigen inbreng ontzegd wordt. 

American Express heeft dit losgelaten. Medewerkers worden empowered 
om eigen oplossingen te bedenken. Om “hun eigen geluid en 
persoonlijkheid in de gesprekken een rol te laten spelen”. Het werkt. Wij 
herkennen immers onmiddellijk wanneer een dienstverlener meer is dan 
een automaat die een lesje afdraait. En we waarderen het. Dus rekruteert 
AMEX geen mensen meer op callcenter-ervaring maar op hospitality-
ervaring. Ze komen van cruiseschepen, uit de hotelwereld en uit de 
betere winkelzaken. 

Onderzoek in de zorgsector documenteert hetzelfde: menselijke empathie 
en hartelijkheid maken het verschil. Zorgverleners – van verplegers tot 
specialisten – die hoger op empathie scoren, maken dat hun patiënten 
instructies beter uitvoeren, hun pillen trouwer slikken. Overigens halen ook 
medewerkers van incassobureaus die enige empathie in hun stem leggen, 
meer schulden op. Samen kunnen we ze de empatiseerders noemen.

Het is een toekomst-feit: AI-robots en andere aangehaakte software 
programma’s kunnen steeds meer arbeidstaken efficiënter verrichten dan 
mensen. Maar mensen kunnen het onderscheidende verschil maken als ze 
over de juiste menselijke competenties beschikken. 



78 79

6
In de zeer nabije toekomst wordt het gebruikelijk dat robots ons 
effectiever en nauwgezetter kunnen opereren dan specialisten van vlees 
en bloed. Toch zullen velen van ons, zeker bij belangrijke operaties, aan 
een mens-met-rustuitstralende-autoriteit-en- empathie de voorkeur geven. 

Juristen en trouwens ook financiële adviseurs nemen heel veel 
documenten door om hun cliënten zo scherp mogelijk te bedienen. 
Algoritmische programma’s kunnen dat echter nu al veel beter. Dat 
betekent niet dat deze beroepen verdwijnen. Nu computerprogramma’s 
ze zo effectief ondersteunen kunnen er veel meer mensen bediend 
worden met hun juridische of financiële vragen. Wel wordt het belangrijker 
voor toekomstig succes dat de jurist en financieel adviseur zich meer 
bekwamen in menselijke vaardigheden om boven het algoritmische 
maaiveld uit te blijven steken. 

Misschien ligt de kerntaak van de financiële adviseur van de toekomst niet 
zozeer in het doen van rationele suggesties voor de aanschaffen van de 
juiste aandelen – daar hebben we computerprogramma’s voor. Maar wordt 
hij/zij veel meer een coach die de cliënt vooral behoedt voor emotionele, 
onverstandige acties – bijvoorbeeld wanneer deze bij een onverwachte 
stevige, maar tijdelijke dip op de aandelenmarkt snel alle aandelen (met 
verlies) wil verkopen.

KWALITEIT IN WERK 
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Computers gaan veel beter doen dan mensen. Maar mensen blijven het 
menselijker doen. En dat blijven we waarderen. Die waardering ligt als het 
ware verklonken in ons collectieve DNA. Dat maakt dat aan ‘mensen’-werk, 
authentiek ‘mensen’-werk eeuwig behoefte zal zijn. Last but not least kan 
er nog een andere nuancering gemaakt worden aangaande een toekomst 
vol weg-geautomatiseerd werk. 

Ja, computers, robots en AI gaan steeds meer werktaken beter verrichten 
dan mensen. Maar dat geldt ook weer niet voor alle werk. Ja, krachtige 
AI-programma’s kunnen documenten duizend keer sneller doornemen 
en analyseren dan mensen. Maar een baby van een jaar is sterker in het 
oppakken van een blokken speelgoedje dan de gemiddelde robot. Op 
tactiel- motorisch vlak zijn mensen voorlopig nog beter. Zo ook in multi-
tasken. Loodgieters, tapijtmakers, elektriciteitsmonteurs: ze hebben weinig 
te vrezen omdat ze excelleren in multitasking op de tactiele vierkante 
centimeter. Net als de empatiseerders van daarnet hebben zij een 
werkzame toekomst voor de boeg.

KWALITEIT IN WERK 
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Er is nog een andere brede trendbeweging gaande die werk en werken 
in de 21ste eeuw ingrijpend gaat beïnvloeden. En trouwens niet alleen 
werk en werken maar ons hele bestaan: We worden steeds ouder. De helft 
van alle baby’s die nu in het Westen worden geboren, gaat 105 worden. 
Een eeuw geleden was dat een op de honderd. Als je nu in de twintig 
bent heb je 50% kans om de honderd te halen. Ben je in de veertig dan 
geldt die 50% kans voor 95 jaar. In de zestig gaat het om 90 jaar. Allemaal 
wetenschappelijk berekend. 

De ziekten waar vroeger heel veel kinderen aan stierven hebben we 
overwonnen. De strijd tegen de welvaartsziekten is succesvol ingezet – 
kanker is over de decennia heen steeds minder dodelijk geworden. En 
aan de oude-dag ziektes, alzheimer voorop, wordt gewerkt. In Engeland 
krijgt men op de honderdste verjaardag een brief van de koningin. Een 
decennium geleden nam één kamerheer de voorbereiding op zich. Nu 
zeven. In Japan was het bij de overheid gebruik om iedere honderdjarige 
een zilveren sake schaal te schenken. Men is ermee gestopt. De borden 
waren niet meer aan te slepen.
     
Met honderd jaar leven gaat er heel veel veranderen. Decennialange 
pensioenuitkeringen door de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, 
mogen we beschouwen als uitgesloten. Ze zijn onhoudbaar ,want ze zijn 
dramatisch te duur. 

Stel dat iemand van haar zeventigste tot haar honderdste met (goed) 
pensioen wil. Die drie decennia pensioen moeten dan opgebracht 
worden in 45 jaar werken, ervan uitgaand dat men begint met 25 jaar. Dat 
betekent in een al te eenvoudige rekensom dat ongeveer een derde van 
ieder maandsalaris gespaard moet worden voor een verzorgde oude dag. 
Dat gaat maar weinigen lukken. Langer werken, tot ergens in de tachtig, zal 
dus het nieuwe normaal worden, of we dat nu aanlokkelijk vinden of niet. 

HONDERD JAAR 
LEVEN EN WERKEN

Deze enorme transformatie in goede banen leiden is een van de grote 
uitdagingen van (werken in) de 21ste eeuw. Dit hoeft niet te deprimeren. 
Toegegeven, als we de gemiddelde tachtiger van nu zien, dan wensen we 
waarschijnlijk niet dat wij om op die leeftijd nog aan het werk zijn. Maar 
vermoedelijk zullen wijzelf in de tachtig gezonder en vitaler rondlopen. 
We leven immers niet voor niets aanmerkelijk langer.  En de medische 
wetenschap verricht voortdurend wonderen. Denk ook aan preventieve, 
algoritme-gedreven, cloud- gestuurde en hyper-gepersonaliseerde 
gezondheidsarrangementen. 

Denk aan fijnmazige en intelligente domotica, zoals we die ons nu nog 
maar moeilijk kunnen voorstellen. Bovendien: al die extra uren die ons 
ter beschikking komen, wat voor goede, leuke, betekenisvolle activiteiten 
kunnen we daarin niet allemaal ontwikkelen? En mensen daarbij helpen, 
zowel bij het invullen van al die extra tijd als bij het gezond en vitaal blijven, 
kan een caleidoscoop van nieuwe banen opleveren, ook als we ons die, net 
als de domotica van de toekomst, nog niet echt kunnen voorstellen. 

Ondertussen zal – bij honderd jaar leven en werken tot in de tachtig - 
vitaal blijven van essentieel belang zijn. Iedereen zal uitgenodigd worden 
om een wellness-portfolio aan te leggen en revitaliseringsprogramma’s te 
omarmen. Dit zal van overheidswege worden aangemoedigd. Op grond 
van een diepe noodzakelijkheid: We gaan langer leven dan ooit in de 
menselijke geschiedenis en moeten dus langer werken. Gratton en Scott 
(2016) schreven The 100-Year Life. Daarin nodigen ze iedereen uit om 
bij belangrijke beslissingen zich voor te stellen hoe de tachtigjarige die 
nu al in u schuilt op de juistheid van die beslissing terugblikt. Verrassend 
gedachtenexperiment. Met onverbiddelijke lange-termijn urgentie.



84 85

7

Die lange-termijn urgentie beperkt zich niet alleen tot vitaal blijven. Ook 
relaties zullen er anders gaan uitzien. Wellicht gaan we meer scheiden 
dan nu gebruikelijk is. Al was het maar om zes, zeven decennia verliefd te 
blijven op dezelfde persoon, nogal een hormonaal hoogstandje is. Maar 
ook gewoon omdat met zoveel decennia de kansen om ‘uit elkaar te 
groeien’ groter zijn. Maar wellicht gaan we ook juist minder scheiden. In 
een wereld waarin we honderd worden zulln onze pensioenen krachtig 
kelderen en zal vluchten onder de paraplu van de verzorgingsstaat er niet 
of nauwelijks meer inzitten. 

HONDERD JAAR 
LEVEN EN WERKEN

Spark Architects (2014) presenteerde op het World Architecture Festival 2015 een concept 
voor woningen voor de volgende generatie gepensioneerden. Het concept heet Homefarm en 
zet gepensioneerden in om locaal vers voedsel te produceren. Er is sprake van vergrijzing en 
van een groeiend aantal aan geïmporteerd voedsel. Steeds minder mensen verbouwen hun 
voedsel zelf. Dankzij dit concept kunnen gepensioneerden kiezen om in Homefarm te worden 
geplaatst, in plaats van in een regulier bejaardentehuis. Het voedsel dat wordt verbouwd binnen 
Homefarm zal direct worden verkocht aan de inwoners van de stad. Lokaal en vers voedsel wordt 
geproduceerd door de helpende handen van ouderen in de maatschappij. Deze mensen krijgen 
dankzij Homefarm de kans om een steentje aan de maatschappij te blijven bijdragen. Het 
concept van Spark Architects promoot zelfredzaamheid en een actieve levensstijl voor ouderen 
in een participatiemaatschappij.
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Schuilen bij elkaar kan hopelijk nog wel. Dat zou wel eens het veiligst 
kunnen bij een ‘eeuwige’ liefde. Hardnekkig en volhardend voor die 
liefde gaan rendeert dus economisch: Gedeeld hypotheekkosten zijn 
halve hypotheekkosten. Ook psychologisch rendeert het. Gedeeld leed is 
immers half leed. En gedeelde vreugd dubbele vreugd. Een verstandige 
partnerkeuze wordt dus nog belangrijker dan het altijd al was. 

Misschien kunnen empatiseerders in de toekomst daaraan ook hun 
baan ontlenen – samenwerkend met de beheerders van algoritmische 
e-matching systemen. Verwacht ook vier-generatie familieconstellaties. 
Overgrootouders zullen langer in staat zijn zorgzame diensten te 
verrichten. En wijsheid, liefde en geduld aan achterkleinkinderen door 
te geven. Tot slot zullen er intergenerationele vriendschappen opbloeien. 
Of je nu 35, 50 of 65 bent, iedereen zal aan permanente educatie 
moeten doen om vitaal op de arbeidsmarkt te kunnen opereren. In die 
educatieve context zullen de generaties elkaar intens tegenkomen - en 
vriendschappen sluiten.

In de vorige eeuw bestond het gangbare levensloop-stramien uit ongeveer 
een derde leren, een derde werken, een derde met pensioen. Dat stramien 
gaan we deze eeuw verlaten, simpelweg omdat het niet is op te brengen. 
Hoe ons voor te bereiden? Per generatie stuiten we op fikse uitdagingen. 

De zestiger van nu heeft nog grotendeels geleefd binnen het 20ste-
eeuwse levensloop-stramien van een derde leren/werken/pensioen. Job 
hoppen bestond nog niet. De term stamt uit de late jaren negentig. Het 
levert een traditioneel opgebouwd, relatief goed pensioen op. Natuurlijk 
kan er gemord worden over de hoogte. Maar de veertiger van nu krijgt het 
zwaarder. Die is nog wel begonnen in het 20ste-eeuwse stramien maar 
heeft het overal om zich heen zien eroderen. 

HONDERD JAAR 
LEVEN EN WERKEN
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Relaties tussen werkgevers en werknemers zijn korter geworden en 
worden meer calculerend ingestoken. De worst van een goed pensioen na 
een arbeidzaam bestaan bij een enkele baas, wordt niet meer uitgereikt. 
Dat kan fraai verpakt worden als een dynamisch, uitdagend en flexibel 
bestaan. Maar het gaat ten koste van een verzekerde oude dag. Diffuse 
boosheid is de veertiger dan ook niet vreemd. 

De twintigers van nu hebben het makkelijker in die zin dat hen nimmer 
een pensioenworst meer is voorgeschoteld. Massaal voelen ze aan dat 
ze erg lang zullen doorwerken. Voor hen geen vaste banen maar de 
project-economie waarin men portfolio’s opbouwt en uitdraagt op 
de sociale media. Sommigen floreren erbij. Anderen zijn dagloners. 
De besten beseffen dat de keuzes die ze maken belangrijker worden 
omdat de consequenties ervan langer meegaan. Ze leven gezonder dan 
voorgaande generaties. Ze eten beter, drinken minder, zijn behoedzamer 
waar het schulden betreft en doen meer aan fitness & meditatie. Balans is 
kernverlangen voor ze. Zie het allemaal als puur vitaliteitsmanagement. Ze 
zullen het de komende zes decennia hard nodig hebben. 

HONDERD JAAR 
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En alle drie deze generaties – met in de toekomst nog een vierde 
generatie: de tachtig-plusser - zullen begeleid moeten worden naar 
verstandige en betekenisvolle levenskeuzen. Ook hier ligt werk voor de 
empatiseersers van de toekomst. Daarbij zijn werk en werken in de 21ste 
eeuw niet meteen gegarandeerd en geregeld – de automatisering en 
robotisering van het begin van dit essay spelen ook hun rol. Maar het 
gehele beeld is nu wel meer gelaagd en ingevuld met zowel lichte vrolijke 
kleuren als met meer donkere.

HONDERD JAAR 
LEVEN EN WERKEN

Ook de overheid kan helpen om ons voor te bereiden op honder jaar leven en werken. Nee, niet 
door decennialange pensioenen te verstrekken. Maar bijvoorbeeld wel door:

1. Heroriëntatieprogramma’s op het werk van de toekomst op te zetten en te faciliteren. 
Wellicht moeten we allemaal een ‘studiebeurzen’-budget toegekend krijgen, dat we niet perse 
als we jong zijn maar ook later in ons werkzame bestaam kunnen inzetten.
2. Er zullen meer faciliterende maatregelen genomen worden om de oudere werkende 
optimaal te laten functioneren. Bij staand werken moeten we nadenken hoe en wanneer men 
daarbij toch kan gaan zitten. Meer pauzes tussendoor kunnen helpen. Net als geen avond- en 
nachtwerk meer. Maar tegelijkertijd zijn ook meer flexiebele werktijden en –perioden belangrijk.
3. Verlofperioden moeten mogelijk worden wanneer een zorgplicht voor oudere familieleden 
daarom vraagt.
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