
 

 

 

“2017 wordt het jaar van... 

Ontlading, Ontluistering & Opschudding” 
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Jaarlijks presenteren Lieke en Richard Lamb, hét trendwatchers-duo van Nederland, hun 

TrendsVerwachting voor het komende jaar (Trends2017.nl). Dat doen zij sinds 2005. Eerder 

voorspelden zij met succes de financiële crisis van 2008; het Jarenlange Economische 

Zaagtandherstel tot 2020+; de komst van Tablets en de uitfasering van het gasnet. Wat 

verwachten zij voor 2017? 

  

http://www.trends2017.nl/
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2017: Ontlading, Ontluistering & Opschudding 

 

Sinds 2008 hebben we acht crisisjaren achter de rug waarbij men noodgedwongen rustig aan moest doen. In reactie 

hierop wordt 2017 voor veel mensen het jaar van ‘Ontlading’.  

 

Ontlading in positieve zin omdat de economie is ‘uitgedald’ en licht zal groeien. Men wil graag iets meer uitgeven en het leven 

vieren! Die binnenlandse uitgaven stimuleren weer de economie. We willen graag adem halen en vooruit kijken ook al staat de 

portemonnee dat nog niet in alle gevallen toe. Echte economisch groei voor Nederland zal overigens vooral van de export moeten 

komen en dat zal nog wat tegenvallen in 2017. 

 

WanhoopsHelden; Raaskallende Roeptoeters en Opiniestokers 

In 2017 ook negatieve ontlading. Bijvoorbeeld vanwege het doorbreken van de PoliCor (Politieke Correctheid) door nieuwe 

toetreders in de politieke arena. Alles wordt gezegd. Feiten maken plaats voor onderbuikgevoelens. De politieke paniek bij de  

gevestigde orde is compleet. Vaste waarden als Links en Rechts bestaan niet meer. Opportunisten en WanhoopsHelden pakken 

hun kans aangemoedigd door Raaskallende Roeptoeters en Opiniestokers in de media. 

 

 

“Na de Ontlading volgen  

Ontluistering en Opschudding…”  
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Pas 45% herstel van de welvaart 

Ontluistering in de samenleving komt voort uit frustratie dat ons welvaartsniveau door lage groeicijfers niet snel meer wordt zoals in 

de verzorgingsstaat van voor de financiële crisis in 2008. We gaan in de huidige ‘Transitie-economie’ (2008..2020+) van een Groei-

economie naar een ‘Balans-economie’. Dat vraagt een nieuwe mindset.  

Wij berekenden eerder al dat we begin 2017 pas op zo’n 45% herstel van onze het welvaart zijn ten opzichte van het begin van de 

financiële crisis in 2008. Het gaat in 2017 in Nederland dus niet economisch ‘goed’ met de Nederlanders maar iets minder slecht. 

Dat is heel iets anders. De nieuwe ‘Brede Welvaarts Indicator' (BWI) van de Universiteit van Utrecht en Rabobank bevestigt het 

beeld dat het individuele welvaartsniveau en het Bruto Binnenlands Product (BBP), waar de politiek mee rekent, sterk uiteen lopen. 

Het kan dus kloppen dat wij de economische groei in 2017 nog niet in onze portemonnee terug zien. 

 

Tijd voor De Nieuwe Nuance 

Verder ontluistering in de samenleving door het besef dat de internationale politiek geen James Bond film bleek te zijn met duidelijk 

goede en slechte personages. Neem Syrië waar de Verenigde Staten; Rusland; Turkije en een wir-war van regionale groeperingen 

elkaar bestrijden. Ieder met hun eigen agenda. Zelfs strijders met dezelfde geloofsovertuiging vallen elkaar aan vanwege 

onderlinge minieme verschillen van inzicht. Tel daarbij op de misleidende berichtgeving via social media en traditionele media en de 

chaos is compleet. Het is tijd voor ‘De Nieuwe Nuance’ met genuanceerde duiding waarin veel media geen ruimte voor gemaakt 

wordt. Ook de CyberWar die al jaren woedt tussen landen; multinationals en veiligheidsdiensten verdient genuanceerde duiding in 

2017: Information wants to be free & privacy is dead. Wen er maar aan. 
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Opschudding 

In 2015 schreven wij over de aanstaande ‘DigiDemocratie’: het politieke systeem dat opgeschud zou worden door Informatie 

Technologie electoraal toe te gaan passen. Na het referendum in 2016, dat mogelijk werd door het digitaal inzamelen van 

handtekeningen, zal de nieuwe partij GeenPeil in 2017 haar achterban via digitale weg invloed geven bij de stemmingen in de 

Tweede Kamer. Uitdaging bij deze vorm van DigiDemocratie is wel dat het aantal zetels significant moet zijn om enige invloed uit te 

kunnen oefenen. Daarbij komen dit soort initiatieven het best tot leven in symbiose met traditioneel opererende politieke partijen. 

In 2017 zullen we hoogstwaarschijnlijk ook zien dat er vanuit binnen- en buitenland pogingen worden gedaan om digitaal de 

publieke opinie en daarmee de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. 

 

Ook zal in 2017 opschudding ontstaan rond het besef dat de overgang naar een duurzame economie voor burgers; bedrijven en de 

overheid initieel een forse investering zal vragen. Denk aan de uitfasering van het gasnet (met ook het vervangen van CV-

installaties; gasfornuizen en kachels); wetgeving voor duurzame gebouwen en mobiliteit; de overstap naar meer wind- en zonne-

energie etc. etc. Op den duur pakt dit alles voordelig uit maar op korte termijn is het een flinke kostenpost die overigens ook gezien 

kan worden als een kunstmatige en tijdelijke aanjager voor de economie. 

 

Denk mee over 2017 

 

De TrendsVerwachting 2017 is voor iedereen gratis beschikbaar op Trends2017.nl. Burgers; bedrijven en bestuurders worden 

uitgenodigd hun eigen verwachting voor 2017 toe te voegen. Ga er dus zeker even kijken en stuur uw verwachting voor 2017 in… 

http://www.trends2017.nl/
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TrendsVerwachting 2017 steunt op 7 TrendPijlers 

 

Evenals vorig jaar steunt de TrendsVerwachting 2017 op een set TrendPijlers.  

Hiermee worden de belangrijkste verschuivingen in de samenleving beschreven.  

Alle TrendPijlers zijn hierna uitgebreid beschreven en voorzien van voorbeelden. 

 

1. Social-Mediacratie sloopt Democratie 

2. Robot Love & Artificial Assistive Attention 

3. Lineaire TV Passe 

4. Real Time Society 

5. Self Driving / Flying / Sailing 

6. IJzige Eenzaamheid 

7. De Leugen Regeert 
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Tech & Gadgets in 2017 

  

- Zelfrijdende Prullenbak  

- AirSelfie, SmartPhone Drone 

- Star Wars Drones 

- The Internet of Things 

- Apple Health Gadget 

 

- Prinker, Tatoeage-printer 

- PAL-V, vliegende auto 

- Hoverbike, zelfvliegende drone voor personenvervoer 

- Opvouwbare SmartPhones & Tablets 

- Microsoft Hololens, Augmented Reality 

 

- Zelfstrikkende schoen, Back to the Future 

- IBM’s CELIA, opvolger Watson 

- Google Deep Mind 

- Kunstmatige Intelligentie & Turing Learning, zelflerend door observeren 

- Waterstof auto’s & waterstof-infrastructuur 
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De 7 TrendPijlers voor 2017… 

1. Social-Mediacratie sloopt Democratie 

 

Onze democratie trilt op haar grondvesten. De verzuiling van weleer tiert nog welig bij gevestigde politieke partijen; 

vakbonden; omroepen en kranten, maar is dankzij de huidige transparantie doorgeprikt door de burgerij. Door deze 

transparantie, sterk aangejaagd door de ‘Social-Mediacratie’ op het internet, zijn politici de afgelopen jaren afgeschilderd 

als onverbeterlijke leugenaars die valse beloften doen. 

 

Het hardnekkige beeld bestaat dat de politiek nationale belangen in de waagschaal stelt. Bijvoorbeeld door zaken als netneutraliteit 

en hypotheekrenteaftrek om te buigen naar harmonisering op Europees niveau. Ook pleiten politici voor vrij-handelsverdragen als 

TTIP & CETA waarbij nationale rechters via een speciale niet-transparante rechtsgang buiten spel kunnen worden gezet in het 

geval van een internationaal geschil. Bestuurders volgen referenda-uitslagen niet direct op die haaks staan op de politieke 

belangen van een regeringscoalitie.  

 

Verkiezingen der Opportunisten 

De burgerij ziet dat het niet deugt en zoek naar alternatieven. Die denken zij te vinden in hun ‘nieuwe leiders’. De Tweede 

Kamerverkiezingen 2017 worden daarom de ‘Verkiezingen der Opportunisten’. Tal van gelukszoekers zullen onder het mom van 
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idealisme en nieuw leiderschap proberen een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Een enkeling komt er zelfs ronduit voor uit 

primair vanwege de verdiensten als kamerlid een politieke carrière te ambiëren… 

 

Wanhoopshelden 

Met de internationale politiek is het in 2017 al niet veel beter gesteld: de situatie lijkt momenteel zelfs instabieler dan tijdens de 

Koude Oorlog. Alles is aan het verschuiven: volksverhuizingen vanuit Noord-Afrika naar Europa en stevige machtsblokken als 

Rusland en China tegenover de Verenigde Staten en Europa. Verandering is de enige constante: Panta rhei. Gebrek aan zichtbaar 

leiderschap leidt tot een machtsvacuüm dat ingevuld wordt door 'Wanhoopshelden' als Trump; Erdoğan; Poetin en in Nederland 

onder andere Wilders. In ons land groeit de behoefte aan een traditioneel zichtbare leider: naast de onderklasse voelt met name de 

middenklasse zich ontheemd en wil weer graag ergens bij horen. Dus gaan ze onbewust op zoek naar sturing en leiding. Door de 

ontkerkelijking; de slinkende gemeenschapszin en een terugtrekkende overheid zullen burgers steeds meer ‘samenredzaam’ 

moeten zijn. 

 

Jeugd wordt weggestemd => Generation Exit 

Niet eerder hadden we als burger zoveel eigen beschikkingsrecht en -bevoegdheid. Maar al dit individualisme heeft ook een keerzijde. 

Een groeiend aantal mensen weet niet hoe om te gaan met al die vrijheid en verantwoordelijkheid. Men gaat op zoek naar houvast. De 

roep om een sterke leider is dan niet beperkt tot de politiek. Het zou ook zomaar een spiritueel leider of een popster kunnen zijn die plots 

veel macht en aanhangers krijgt en wellicht een extreme ideologie verspreidt. Zeker is in ieder geval dat op termijn door de vergrijzing de 

'Jeugd wordt weggestemd': tussen 2017 en 2035 zal een deel van de hoogopgeleide werkzame bevolking z'n heil buiten Nederland 

zoeken. Wij noemen dit 'Generation Exit'. 
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2. Robot Love & Artificial Assistive Attention 

 

De Robot Revolutie staat voor de deur, schreven wij in onze TrendsVerwachting 2016. De Robot Revolutie is onze 

samenleving ingeslopen in vele verschijningsvormen. Het zijn niet de op mensen gelijkende robots (humanoids) die ons 

leven drastisch gaan veranderen maar ‘Artificial Assistive Attention’ in al haar verschijningsvormen. Aandacht, dat is wat 

de mens wil. Zo veel en zo persoonlijk mogelijk. 

 

Daarom spreken wij van de trendpijler Robot Love: liefde als de meest ultieme vorm van aandacht die een technologisch systeem 

ons kan geven. Wat mooie filosofische vraagstukken oproept over wat liefde en aandacht nou precies inhouden. Artificial Assistive 

Attention wordt mogelijk gemaakt door Soft Computing op basis van Neurale Netwerken; Fuzzy Logic; Kunstmatige Intelligentie; 

Machine Learning etc. etc. Dit gaat zo snel dat wie nog over Watson spreekt alweer achter loopt: na Deep Blue en Watson is IBM’s 

supercomputing network CELIA de opvolger die nu zorgt voor een stroomversnelling. 

 

Tesla & Artificial Assitive Attention 

Om tot pure Robot Love te komen is nog een heel traject af te leggen maar in 2017 zullen we als mens al wel flink ontzorgd worden 

door ICT-systemen met Artificial Assistive Attention. De meest zichtbare vorm van Artificial Assitive Attention op dit moment zijn de 

zelfrijdende en zelflerende auto’s van Tesla. Elon Musk en de zijnen verwachten de volledig zelfstandig rijdende auto a l in 2017 op 

de weg te hebben. Dit terwijl de fabrikant in 2015 zelf dacht dat dit pas in 2020 zou zijn. 
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J.A.R.V.I.S. 

Een ander voorbeeld van een ‘Artificial Assitive Attention’-toepassing is het conceptuele model van de Voice Interactive Assistant 

‘Jarvis’ van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg met de stem van Morgan Freeman (video van Jarvis-fundemo). Deze Jarvis-app 

is geïnspireerd op J.A.R.V.I.S. (Just A Rather Very Intelligent System) uit de Iron Man – stripboeken. 

 

Turing Learning 

Een zelfrijdende auto is in feite een Social Robot met Artificial Assistive Attention die alert kan reageren op zijn omgeving en de 

gebruiker. Het zelflerend vermogen ligt in de ‘Wisdom of the Swarm’ van alle Tesla auto’s tezamen en het principe van ‘Turing 

Learning’ waarbij Social Robots razendsnel evolueren door observatie en patroonherkenning. Dit zal leiden tot Technological 

Singularity waarbij Robots en de onderliggende ICT-systemen de mens ver achter zich laten, zelfs op het vlak van empathisch 

vermogen en Robot Love… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wluGuLkUw54
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3. Lineaire TV passé 

 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw voorspelden wij de aandachtseconomie, een situatie waarbij het media-aanbod zo groot 

zou worden dat de mediaconsument de dienst zou gaan uitmaken. Vandaag de dag zien we inderdaad dat uitgeverijen; 

radio- en TV-stations alsook online spelers vechten om de gunst van de mediaconsument. Lineair TV-kijken zal net niet 

helemaal verdwijnen maar is wel zo goed als afgeschreven.  

 

In de strijd om de kijk- en luistercijfers verlagen publieke en commerciële omroepen zich in talkshows en zelfs in 

nieuwsprogramma’s tot een meningencircus der raaskallende roeptoeters, opiniestokers die een verdienmodel hebben gevonden 

door het ventileren van hun ongenuanceerde mening. Gasten die jeuk veroorzaken bij de kijkers en luisteraars worden op handen 

gedragen door eindredacteuren. Media zijn zich, door hun drang tot overleven, onbewust aan het loszingen van de doelgroep die zij 

denken te bedienen en versnellen zo de neerwaartse spiraal van kelderende kijk- en luistercijfers.  

 

In 2017 zal de mediaconsument zich meer en meer zelfstandig een weg banen door het nieuwsaanbod en zelf duiding vinden via 

social media. Langzaam zal bij de traditionele media het besef doordringen dat zij zich vergaand moeten herijken bij een immer 

slinkend marktaandeel. 
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Technologische Slavernij 

‘User Generated (Live Streaming) Video Content’ zal in 2017 een groeispurt doormaken doordat social media het makkelijker 

hebben gemaakt om videobeelden uit te zenden met SmartPhone en Tablet. Prosumers (producerende consumenten) zoals 

YouTuber’s stoppen voor eigen rekening en risico uren in het maken de mooiste video-content en krijg daar clicks; een geringe 

financiële vergoeding en eeuwige roem voor terug. Het gros van de inkomsten landt bij de technologie-eigenaar. Het is een nog niet 

erkende vorm van ‘Technologische Slavernij’ die de komende jaren verder zal aanzwellen. Ook het aan online content gekoppelde  

‘Programmatic Buying’ (Real Time advertenties verkopen op basis van algoritmes) zal een vlucht nemen. Mondiale spelers als 

YouTube;  Facebook; Netflix zullen de grote winnaars zijn, ten koste van nationale broadcasters en publishers. 
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4. Real Time Society 

 

In 2017 zal de ‘Real Time Society’ (ook aangeduid als de ‘On Demand Economy’) zichtbaar worden voor de massa. De Real 

Time Society doelt op een samenleving waarin wij op ieder gewenst moment per direct over de door burgers; bedrijven en 

bestuurders benodigde informatie kunnen beschikken. 

 

Exponenten van de Real Time Society zijn ‘On Demand-diensten en -producten’ waarbij is geen abonnement afgesloten hoeft te 

worden. Zo  wil de goed geïnformeerde, kritische klant het graag. Een App waarmee On Demand een dienst of een product besteld 

kan worden, dat is wat steeds meer consumenten willen. We willen ontzorgd worden. De (voor)deeleconomie heeft het leven van 

innovators en veel ZZP-ers, die de Network Society al vroeg adopteerden, de afgelopen jaren al een stuk makkelijker gemaakt. De 

‘On Demand Economy’ staat nu op het punt van doorbreken voor de massa. Het adagium van ‘bezit’ naar ‘beleving’ (of van 

‘hebben’ naar ‘toegang tot’) wordt gemeengoed voor vrijwel iedereen die over een smartphone of tablet beschikt.  

 

Big Data 

Extra aanjagers voor deze On Demand Economy zijn onder andere de mogelijkheid om aankopen te doen via een platform als 

Facebook; meer diversiteit in betaalmethoden zoals micropayments; Blockchain Technology; betrouwbare mobiele 4G-

dataverbindingen en predictive analytics op basis van Big Data. 
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On Demand 

De On Demand Economy zal ingrijpende gevolgen hebben voor vrijwel alle organisaties die een verdienmodel hebben dat 

gebaseerd is op abonnementen. Dit is de ‘Zwerm’ van nieuwe On Demand - diensten tegen de ‘Dino’s’ met hun 

abonnementsmodellen. Denk bijvoorbeeld aan een ANWB/Wegenwacht-abonnement dat sinds kort beconcurreerd wordt door 

aanbieders als Allsecur Pechhulp On Demand zonder abonnementskosten.  

De overtreffende trap van de On Demand is overigens ook al aan een opmars bezig: ‘Cooperative On Demand’. Daarbij worden On 

Demand-producten & -diensten op basis van een gebruikersprofiel; de huidige locatie en het vriendennetwerk op social media actief 

aangeboden aan een gebruiker. Alles ‘Real Time’, dat spreekt voor zich. 

 

Sprokkelwijs 

Ook in de zorg en het onderwijs zal de On Demand Economy zichtbaar worden. In de educatieve hoek spreken wij over de trend 

‘Sprokkelwijs’: kinderen en ook volwassenen zullen steeds meer buiten de schoolmuren opsteken. Vaak via App’s & How-To-

Video’s.  
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5. Self Driving / Flying / Sailing 

 

Tesla; Uber; Google; Apple; Volvo; Mercedes en vele anderen buitelen over elkaar heen met prototypes van hun 

zelfrijdende auto’s. De technologische innovaties volgen elkaar in razend tempo op. De echte innovatie is hier overigens 

niet de zelfrijdende auto als voertuig, maar het achterliggende zelflerende Expert Systeem (zie ook  ‘Turing Learning’ bij de 

trendpijler ‘Robot Love & Artificial Assistive Attention’). 

 

Er is momenteel een ratrace gaande tussen fabrikanten die zich toespitst op het delen van rijervaringen tussen de zelfrijdende 

auto´s van een bepaald merk. Daardoor evalueren die zelfrijdende auto’s volautomatisch naar een verbeterde versie van zichzel f. 

De fabrikant met het meest geavanceerde Expert System - waarbij oa Kunstmatige Intelligentie wordt toegepast - is spekkoper en 

zal marktleider worden. 

 

Menselijk rijgedrag aanleren 

Ter illustratie: de eerste generatie zelfrijdende auto’s reed houterig; had een korte remweg en maakte redelijk haakse bochten. Het 

gevolg was dat deze auto’s ‘afwijkend rijgedrag’ vertoonden ten opzichte van de auto’s die door mensen bestuurd werden. In de 

volgende generatie zelfrijdende auto’s werd deze ‘imperfectie’ hersteld en liet de fabrikant haar auto’s voortaan wat ‘slordiger’ 

rijden. Door hun langere remweg; de bochten die nu een beetje worden afgesneden en het met een kleine vertraging optrekken ui t 

stilstand ontstaat een natuurlijker rijgedrag waar andere weggebruikers blij van worden. 
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The Big Picture 

Toch is de zelfrijdende auto slechts het topje van de ijsberg waar veel media zich op focussen. De ontwikkeling van zelfrijdende 

auto’s levert namelijk een scala aan Spin-Off producten op en juist die zijn voor ons als TrendStrateeg extra interessant: het geeft 

inzicht in The Big Picture.  

Eén van de eerste spin-off producten waren de Segway en het Oxboard, een soort hooverboard op twee wielen en een 

gyroscopisch systeem waarmee de berijder automatisch in evenwicht wordt gehouden tijdens het staand rijden. In zo’n Segway en 

Oxboard wordt elektronica met sensoren gebruikt die ook bij zelfrijdende auto’s toegepast worden. De productie van deze 

elektronica (onder octrooi) zorgt voor een vroege cashflow bij een lange termijn ontwikkeling die nodig is bij zelfrijdende auto’s. Ook 

Amazon Go gaat in haar geplande 2.000(!) nieuwe supermarkten beeldherkennings-technieken gebruiken die afgeleid zijn van de 

camera’s bij zelfrijdende auto’s. Daarmee kunnen boodschappen volautomatisch herkend en afgerekend worden. Men hoeft 

daardoor niet meer bij een kassa de boodschappen op een lopende band te leggen of zelf te scannen waardoor de winkeltijd sterk 

verkort wordt. 

 

Zelfrijdende prullenbak! 

De in Den Haag gevestigde ontwikkelaars van de WEpods - de zelfrijdende busjes die bij de Universiteit van Wageningen 

rondrijden - ontwierpen eerder op basis van dezelfde technieken Security Robot Sam en Robot Rollator Lea. Een van hun meest 

recente spin-off projecten is een ‘zelfrijdende prullenbak’. Deze wordt momenteel op Schiphol getest. De zelfrijdende prullenbak 

kijkt rond en herkent het gedrag van mensen als zij bijvoorbeeld een leeg waterflesje kwijt willen. De prullenbak rijdt dan snel naar 

die persoon toe; maakt contact en neemt het afval in ontvangst.  

https://www.youtube.com/watch?v=H8ewww9pTQs
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc&t=7s&list=PL7b0G4jl-SQ251Yj2zaxurRzj9nOBFBCH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bOFADdNGoZc
https://www.youtube.com/watch?v=b_nex0dPKxU
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Autonoom Varende Drones 

En wat te denken van Autonoom Varende Drones. Het in Zoetermeer gevestigde LG Sonic ontwikkelde drones die geheel 

zelfstandig algen bestrijden in open water en tegelijkertijd de waterkwaliteit monitoren. 

Ondertussen vaart in de Rotterdamse haven het eerste prototype van de BaaiHaai rond. Deze zal worden doorontwikkeld tot een 

Autonoom Varende Drone die afval uit het water opvist. Allemaal oplossingen die gebaseerd zijn op hetzelfde type technologie als 

waarmee zelfrijdende auto’s uitgevoerd worden. 

 

What’s next? Talking Traffic! 

Er is meer: zodra de zelfrijdende auto zich daadwerkelijk door het verkeer kan begeven is het tijd voor de volgende stap: Talking 

Traffic. Voertuigen van verschillende fabrikanten zullen met elkaar gaan communiceren over de situatie op de weg. Dat zal deels 

decentraal (dus rechtstreeks tussen voertuigen in de buurt) en deels centraal (op basis van info van de VerkeersInformatieDienst 

en wegbeheerders als Rijkswaterstaat) plaatsvinden. Zelfrijdende auto’s worden de bouwstenen van Autonomous Traffic Control, 

een verkeersmanagement systeem dat weggebruik; reistijden en routes real-time optimaliseert. Autonomous Traffic Control (en niet 

tolheffing) wordt zo de oplossing van de fileproblematiek. Als het zo ver is rijden we trouwens ook zo goed als zeker schadevrij. 

 

Liever de lucht in: PAL-V 

Pas als een veilig gebleken Autonomous Traffic Control op de snelwegen gerealiseerd is, kunnen we denken aan grootschalige 

luchtvaart voor individuele consumenten en pakketpost door de lucht. De ontwikkelaars van de PAL-V, een in Nederland 
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ontwikkelde vliegende auto voor twee personen die eind 2018 commercieel beschikbaar komt, staan al te popelen om het luchtruim 

te kiezen. 

 

Star Wars Drones 

De hobby drones die momenteel in grote getale over de toonbank gaan, zijn technologisch de voorlopers van Zelfvliegende Objecten 

voor individuele consumenten. De Star Wars Drones komen al een eind in de buurt van Talking Drones. Daarmee kan in de lucht een 

game gespeeld worden tot wel 12 drones. Daarbij kunnen deze ‘Swarm Drones’ van hetzelfde squad met elkaar samenwerken en 

onderling hun vliegbewegingen op elkaar afstemmen. 

 

AirSelfie & HoverBike 

Als uitsmijter een mini-drone, de AirSelfie. Deze drone is zo klein als een smartphone en wordt ontwikkeld op basis van een crowdfund-

actie waar veel belangstelling voor is (al 10 x overtekend op kickstarter.com). Deze AirSelfie is een drone met camera en kan simpelweg 

in de lucht ‘gehangen’ worden waarna met een smartphone op afstand foto’s - meestal (Group)Selfies - en video’s gemaakt kunnen 

worden. De huidige drones zullen de opmaat blijken te zijn voor zelfvliegende objecten ten behoeve van luchtvaart voor individuele 

consumenten en pakketpost door de lucht. YouTuber Casey Neistat liet een prototype bouwen van wat hij noemt een Human Flying 

Drone en maakte een tochtje door de sneeuw (video). De concurrerende HoverBike - een soort Space Scooter met een hefgewicht tot 

130 kg - is in 2017 al beschikbaar voor beta-testers. Wij kunnen niet wachten… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=At3xcj-pTjg
http://www.hover-bike.com/
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6. IJzige Eenzaamheid 

 

De toenemende vergrijzing zorgt ook voor een stijging van de eenzaamheid. Een zorgwekkende ontwikkeling van de afgelopen 

jaren die steeds prangender vormen aan neemt. Al is (onzichtbare) eenzaamheid ook onder jongeren een groeiende ‘trend’, zijn 

het vooral de ouderen waar op dit moment de aandachtsfocus ligt, daar de problematiek rond eenzaamheidsvraagstukken blijft 

groeien.  

 

Na de crisis en de decentralisatie van de zorg (met daarbij het beroep dat wordt gedaan op de participatieve samenleving, als verkapte 

bezuinigingsmaatregel) en daarmee het wegvallen van collectieve, centraal geregelde zaken, vallen steeds meer ouderen buiten de boot. 

Vraagstukken over eenzaamheid, te weinig zorg en bijvoorbeeld alcoholmisbruik onder senioren (de groep 60 plussers op de EHBO met 

een alcohol gerelateerde verwonding stijgt) alsmede zaken als pensioen; overdracht van vermogen volgende generaties maar ook de 

discussie over euthanasie vragen aandacht.  

 

Geestelijke armoede 

Niet alleen het absolute aantal stijgt (er zijn momenteel ruim 3 miljoen 65 plussers en meer dan 4 miljoen 55-plussers) ook het 

percentage ouderen stijgt alsook de levensverwachting van mensen. Een steeds zwaardere belasting voor de jongere generaties eronder 

die het in aantal af gaan leggen (zie ook de trendpijler ‘Social-Mediacratie sloopt Democratie’). 

Meer dan een miljoen senioren voelt zich eenzaam waarvan in 2012 al 200.000 aangaf zich extreem eenzaam te voelen (bron 

TNS/NIPO). Behalve dus de nood aan praktische zorg, (denk aan medische en lichamelijke zorg maar ook   huishoudelijke taken ed) is er 

ook een enorme geestelijke armoede. ‘Handen aan het bed’ zijn nodig maar ook oren en ogen kunnen niet gemist. 
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Samenredzaamheid 

In een maatschappij waarin een groot beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid en het individueel op eigen kracht regelen van zorg, 

creëer je een probleem voor mensen die niet zo sociaal vaardig zijn of  in hun leven - om welke reden dan ook - geen gedegen sociale 

structuur om zich heen hebben opgebouwd. De samenredzaamheid, zoals wij het noemen, is niet iets waar iedereen vanzelfsprekend 

aanspraak op weet te maken. 

 

Knuffelkippen & Robot Alice 

Op allerlei manieren wordt door de maatschappij gezocht naar alternatieve manieren om het leed te verzachten. Kerstdiners voor 

eenzame ouderen zitten vol. Er zijn acties om kaarten te sturen rond kerst naar ouderen die alleen zijn en er zijn verzorgingshuizen waar 

‘knuffelkippen’ worden ingezet om aan de hand van projecten rondom het dier, sociale isolatie tegen gaan. Los van activiteiten en het 

inzetten van levende dieren  wordt er ook volop geëxperimenteerd met robot-zorg. Meer en meer zal de robot assisteren, niet alleen met 

praktische zaken maar ook met het menselijk contact (zie ook de trendpijler ‘Robot Love & Artificial Assistive Attention’). De ethische 

discussies beginnen al op te komen over of robot aandacht wel echt is, tegelijk laten experimenten zien dat daar wel degelijk winst te 

behalen is. Robot Alice is een mooi voorbeeld van een eerste vorm van ‘RO-MAN’- contact (Robot-Human). En films als ’Her’ geven een 

nog iets verdere doorkijk naar de toekomst. Een persoonlijk maatje die nooit je verjaardag vergeet, die bij elke herinnering van je gelijk 

een passend stukje muziek uit die tijd weet te spelen en die daarbij eindeloos geduldig is. Wie wil dat niet? Het geeft voeding aan mooie 

filosofische discussies over wat ‘aandacht’ echt is en in hoeverre die perse ‘menselijk’ moet zijn om als ‘echt’ ervaren te worden… 
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7. De leugen regeert 

 

Met de komst van social media nam de burgerjournalistiek een enorme vlucht. De transparantie zorgde aan de ene kant 

voor democratisering van de media aan de andere kant kan iedere ‘gek’ maar iets kan roepen. Snelheid om te melden 

boven het checken der feiten.  

 

De Hoax Heerst: nepnieuws en werkelijkheid zijn niet altijd meer even helder te onderscheiden. De ‘Bastions van Betrouwbaarheid’, 

wat nieuwsorganisaties ooit leken te zijn, werden bestormd. Maar waar platformen als Facebook alleen al sturen door een bepaalde 

selectie van nieuws te tonen, doen inmiddels verschillende organisaties en belangenbehartigers als marketeers; lobbyisten; politici 

en extremisten daar nog een flinke schep bovenop. Het verdraaien van feiten; het eenzijdig belichten en uitvergroten van bepaalde 

gebeurtenissen en het sturen van de publieke opinie. Iets dat door de voortschrijdende techniek alleen maar meer zal worden. In 

2013 (!) schreef Lieke Lamb er op MarketingFacts al dit over:  

 

Social War 

Naast de strijd van de media om de aandacht worden social media ook ingezet in verband met het gevecht om de publieke opinie. 

Met infographics, Instagram-updates en (micro)blogs wordt een (al dan niet vertekend of eenzijdig) beeld gegeven van de situatie. 

Bij daadwerkelijke oorlogen, maar ook bij minder extreme gevechten en geschillen, wordt het marketing- en propaganda-potentieel 

van social media aangesproken, te beginnen met een pakkende hashtag. 
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Israël gebuikte op hun IDF-blog (Israel Defence Forces) zelfs gamification, waarbij men punten kon verdienen voor het online 

verspreiden van IDF-content. Maar ook wordt soms juist expliciet verzocht géén (gevoelige) data online te delen (bijvoorbeeld waar 

raketten insloegen, e.d.) omdat dat de tegenstander in de kaart zou kunnen spelen. Zo kunnen social media gebruikers van 

toeschouwers ineens een soort  deelnemers/spelers/influencers worden in het conflict of de uit te dragen boodschap (bron: Lieke 

Lamb, 2013, MarketingFacts). 

 

Fake or not? 

In 2016 werd rond de Amerikaanse verkiezingen Fake News echt een issue, waarbij -al dan niet bewust in de campagnes gebruikt - 

mensen totaal verzonnen persberichten verstuurden en groots deelden op social media platforms. IS gebruikte filmpjes natuurli jk al 

langer als middel om maatschappelijke sentimenten als angst aan te sturen, maar rond het conflict in Syrie werd Fake News ook 

door verschillende partijen ingezet om bewust verkeerd voor te lichten. Foto’s die geshopt waren of hergebruikt uit andere conflicten 

waren bijna meer regel dan uitzondering.  

Een journalist doet er dus wijs aan zaken heel goed te checken. De journalist? Jazeker, want zoals jaren geleden dus al 

aangekondigd is het juist door dit soort praktijken dat de autoriteit van betrouwbare nieuwsinstanties weer toe neemt. Er is een 

groeiende roep om betrouwbaar geverifieerd nieuws, met gedegen onderbouwde feiten in plaats van snel gevormde, spotlight 

zoekende meningen (zie ook de trendpijler ‘DigiDemocratie en Angstverzadiging’ over ‘Raaskallende Roeptoeters’ in onze 

TrendsVerwachting 2016 op Trends2016.nl). 

 

  

http://trends2016.nl/
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Ik heb dat niet gezegd! Jawel, luister maar… 

Zeker nu door toenemende technologische ontwikkelingen het manipuleren van beeld en geluid steeds makkelijker te doen en 

moeilijker te doorprikken wordt. Zo is er bijvoorbeeld VoCo van Adobe, software waarbij je met 20 minuten bronmateriaal van een 

stem, die stem vervolgens alles kan laten zeggen. Het is (nog) niet op de markt maar er wordt nu al naar gekeken hoe een 

watermerk toe te voegen is als het om niet-origineel audio-materiaal gaat. De vraag is hoe houdbaar en betrouwbaar dat zal zijn. 

Dat je met een eenvoudige videobewerking Clinton en Trump samen een duet kan laten zingen en bepaalde mensen nog kan laten 

geloven dat het echt is, is nog relatief onschuldig bij de mogelijkheden die er aan komen… 
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Over de TrendsVerwachting 2017 

 

De Trendsverwachting 2017 is het document waarin wij samenvatten wat we zien en horen bij overheidsinstellingen en het 

bedrijfsleven, voor wie wij vanuit onze adviespraktijk TrendWatcher.com Future Agency mogen werken, aangevuld met de vele 

trendlijnen, initiatieven, innovaties en signalen uit de samenleving.  Wie op zoek is naar een exacte voorspelling van de toekomst, 

een absolute waarheid, komt bedrogen uit. De TrendsVerwachting 2017 is een met zorg opgesteld koersdocument, een 

visiedocument ter inspiratie. 

Deze TrendsVerwachting 2017 schetst de richting waarin Nederland zich naar verwachting zal ontwikkelen in 2017 en de 

daaropvolgende jaren. Het laat de mogelijkheden zien en prikkelt hopelijk vooral de eigen geest om op een creatieve manier 

invulling te geven aan een zo mooi mogelijke toekomst. Deze TrendsVerwachting voor 2017 heeft als titel meegekregen... 

“2017 wordt het jaar van...Ontlading, Ontluistering & Opschudding” 

De TrendsVerwachting 2017 is voor iedereen gratis beschikbaar op Trends2017.nl. Burgers; bedrijven en bestuurders worden 

uitgenodigd hun eigen verwachting voor 2017 toe te voegen. Ga er dus zeker even kijken en stuur uw verwachting voor 2017 in… 

 

Wassenaar, december 2016 

 

Lieke Lamb & Richard Lamb, MSc 

TrendWatcher.com Future Agency 

070 511 44 44 // 06 223 833 26 // Lamb@TrendWatcher.com 

http://www.trends2017.nl/
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TrendsVerwachting 2005…2016 

 

Sinds 2005 publiceren Lieke en Richard Lamb jaarlijks hun TrendsVerwachting. Dit jaar verschijnt de 12e editie.  

 

2005 Het ‘Jaar van de Prosumer’ 

2006 Het ‘Jaar van de Gepersonaliseerde Producten’ 

2007 Het ‘Jaar van Neerlands zwevende identiteit’ 

2008 Het ‘Jaar van de Toegenomen Weerbaarheid’ 

2009 Het ‘Jaar van de Verloren Welvaart’ 

 

2010 Het ‘Jaar van de CrisisConsument’ 

2011 Het ‘Jaar van de Hedendaagse Wederopbouw’ 

2012 Het ‘Jaar van de Grote Verwarring’ 

2013 Het ‘Jaar van de Balans Burger’ 

2014 Het ‘Jaar van Durf Duurzaam Delen’ 

 

 

2015 Het ‘Jaar van Rust, Ruimte & Redzaamheid’ 

2016 Het ‘Jaar van het PolderPositivisme’ 

2017 Het ‘Jaar van Ontlading, Ontluistering & Opschudding’ 
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TrendsVerwachting 2005…2016 

 

Op verzoek van het bedrijfsleven en overheden stellen Lieke en Richard Lamb regelmatig TrendsVerwachtingen samen die 

toegespitst zijn op een bepaalde sector. Thema’s die daarbij onder andere aan de orde komen zijn: 

 

- Disharmonisch ontwikkelingstempo van mens en techniek 

- Vergrijzing & Generation Exit (Brain Drain, uittocht hoger opgeleiden) 

- Waterstof Economie (oa Thorium, Kernfusie) & Zonne-economie 

- The Next Big Thing: The Holistic Age (Mechanical Age; Industrial Age; Information Age…Holistic Age) 

- Commerciële toepassing van nieuwe materialen zoals Grafeen 

- Nederlandse gasnet zal in de komende decennia worden uitgefaseerd 

 

- Technological Singularity 

- Nano Assemblers 

- War On Water 

- Mondiale overbevolking 

- Basisloon 

- Etc. etc. 
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Track Record 

 

Sinds 2005 publiceren Lieke en Richard Lamb - het trendwatchers-duo van Nederland - jaarlijks hun TrendsVerwachting. Zij zijn als 

TrendStrateeg & Futuroloog beiden managing partner bij TrendWatcher.com Future Agency (sinds 1989). Het globale Track Record 

van Lieke en Richard Lamb: 

 

- 2006: Financiële Crisis van 2008 voorspeld 

- 2008: Jarenlang Economisch Zaagtandherstel tot 2020+ voorspeld 

- 2012: Recessie = Transitie-Economie 

- 2015: Gasnet Nederland zal in de komende decennia worden uitgefaseerd 

- 2016: Opkomst DigiDemocratie (zoals GeenPeil) 

 

Lieke & Richard Lamb zijn TrendStrateeg sinds 1993 & 1989 

 

Lieke & Richard Lamb geven wekelijks in de media een actuele TrendsVerwachting 
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Media-contact & beeldmateriaal 

 

TrendWatchers Lieke en Richard Lamb van  

TrendWatcher.com Future Agency zijn beschikbaar via 

06 223 833 26 // 070 511 44 44 // Lamb@TrendWatcher.com 

 

 

Rechtenvrije foto van Lieke en Richard Lamb - TrendWatcherCom  (transparant) 

http://www.trendsverwachting.nl/wp/wp-content/uploads/2016/12/Lieke-en-Richard-Lamb-

TrendWatcherCom-rechtenvrij-zonder-achtergrond-PNG-1.png 

 

 

 

 

Logo TrendsVerwachting 2017 

http://www.trendsverwachting.nl/wp/wp-content/uploads/2016/12/TrendsVerwachting-2017-Banner.jpg  
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Rechtenvrije foto van Richard.Lamb (tijdens een trendpresentatie) 

http://www.startplaza.com/pressroom/Trendwatcher-Richard-Lamb-rechtenvrij-fotograaf-Dirk-

Kreijkamp.jpg  

 

 

 

 

 

Rechtenvrije foto van Lieke Lamb door fotografe Suzanne Hanekamp 

http://www.startplaza.com/pressroom/Trendwatcher-Lieke-Lamb-fotograaf-Suzanne-Hanekamp-IMG_4034.jpg  

 

 

Meer beeldmateriaal op verzoek: 070 511 44 44. 
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