FUTURIST CHRISTIAN KROMME OVER DE
NOODZAAK OM MEE TE SURFEN OP DE GOLF VAN
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING
Merijn de Leur, verslag masteravond Christian Kromme, 9 mei 2019

Het moment waar veel mensen naar uit hebben gekeken: de eerste masteravond van 2019! Op de
vertrouwde plek in Hotel Wientjes druppelen de deelnemers met een dikke glimlach op het gezicht binnen:
het publiek heeft er zin in, het enthousiasme en de nieuwsgierigheid is duidelijk zichtbaar. Tijd voor een
avond om een blik op de toekomst te werpen samen met futurist Christian Kromme. Laten we ons leiden
door de technologie, of houden we de controle bij onszelf?

Christian Kromme begint zijn lezing met de vraag
of de mensen in de zaal de toekomst tegemoet
zien: positief of juist negatief? Het antwoord is
ongeveer fifty-fifty. ‘Ik hoop jullie vanavond een
positief perspectief te bieden door jullie op een
andere manier naar de wereld te laten kijken,
namelijk vanuit een technologische invalshoek,’
aldus Christian Kromme.
Disruptieve vloedgolf
‘Nog niet zo heel lang geleden leefden we in een
wereld die stabiel en overzichtelijk was. De wereld
was niet groter dan onze ogen konden zien en
onze voeten ons konden brengen. Verandering
gebeurde langzaam en het duurde meerdere
generaties eer lokale veranderingen waren
doorgevoerd. En dat vonden we prima: we konden
hierdoor goed anticiperen op wat ging komen.
Vandaag de dag leven we in een totaal andere
wereld waarin alles met elkaar verbonden lijkt te
zijn. Gebeurt er aan de ene kant van de wereld iets,
dan is het slechts een kwestie van uren, minuten
en soms zelfs seconden voordat het nieuws ons
bereikt heeft. Veranderingen zijn mondiaal, hebben
geen generaties meer nodig en volgen elkaar
bovendien steeds sneller op. Als ik het geschetste
beeld in een plaatje zou moeten samenvatten,
zou dit het plaatje van een vloedgolf zijn.
Het symboliseert het gevoel dat er heel wat op ons
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als mens, bedrijf of organisatie afkomt en roept bij
sommigen de vraag op: Bestaan wij over vijf jaar
nog wel? Maar er zijn ook surfers; zij die anders
naar deze golf kijken en juist de opportunities
ervan zien. Door op het juiste moment, op de
juiste plek de golf van technologische innovatie te
gebruiken kunnen ze extreem veel vaart maken en
dit is wat disruptieve bedrijven doen.’
Disruptieve bedrijven gebruiken technologie om
invulling te geven aan de menselijke behoefte.
Deze disruptie is niet op zichzelf staand, maar
brengt een kettingreactie bij verschillende
branches teweeg. ‘Een goed voorbeeld hiervan is
autobedrijf Tesla. Het bedrijf beïnvloedt met de
uitvinding van de zelfrijdende auto niet één, maar
meerdere branches tegelijk: de auto veroorzaakt
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“Het menselijk lichaam: een samenleving van
triljoenen cellen die in harmonie met elkaar
samenwerken en zo in staat zijn dagelijkse
complexe problemen op te lossen, net zoals wij
mensen dat doen.”
genezen verklaard.’

minder ongelukken, waardoor er minder
behoefte is aan schadeherstelbedrijven en (auto)
verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast krijgen
taxibedrijven er een geduchte concurrent bij nu
Tesla voornemens is de auto’s in te gaan zetten
als zelfrijdende taxi’s. Je kunt je afvragen of het
met dit soort ontwikkelingen wel de goede kant
opgaat? Met een wereld waar overheden niet meer
in al onze behoeftes voorzien en zich steeds meer
terugtrekken, banken niet meer te vertrouwen
zijn, gezondheidssystemen ons steeds zieker
lijken te maken met een overkill aan medicatie,
waar grote techbedrijven ons verslaafd maken
aan een grote hoeveelheid apps en producten,
en educatiesystemen mensen opleiden voor
een wereld die er straks niet meer is?’ Christian
Kromme vindt van wel.
Christian Kromme heeft zelf meegemaakt hoe het
voelt als je leven van de ene op de andere dag
disrupt wordt. Op jonge leeftijd kreeg zijn dochter
te kampen met hartproblemen. Na een ingrijpende
operatie gaven de artsen aan niks meer voor haar
te kunnen betekenen. Christian nam het heft in
eigen handen en startte een zelfstudie naar het
functioneren van het menselijk lichaam. Hierbij zag
hij een samenleving van triljoenen cellen die in
harmonie met elkaar samenwerken en zo in staat
zijn complexe problemen op te lossen, net zoals wij
mensen dat doen. ‘Op basis van dit gegeven is er
destijds voor mijn dochter een therapie ontwikkeld
waardoor ze nu inmiddels acht jaar oud is en

De golfbeweging van biologische systemen
Het verhaal laat zien hoe Christian Kromme inzicht
heeft gekregen in de overeenkomsten tussen
de wijze waarop groepen cellen en groepen
mensen functioneren. Beide groeien en vormen
communities. Naarmate deze groter worden, lopen
ze tegen problemen aan die ze moeten oplossen
door naar een volgend niveau te groeien.
‘Cellen gebruiken systemen om organismes te
bouwen. Als je naar de evolutie van biologische
organismen kijkt, zie je zeven golven waarin
celcommunities nieuwe biologische (disruptieve)
systemen ontwikkelen die ze naar een nieuw niveau
helpen waardoor ze zich kunnen aanpassen aan
hun omgeving en hun overlevingskans kunnen
vergroten:
- De eerste golf: interactie, cellen gaan
samenwerken waardoor ze sneller groeien. In deze
fase ontwikkelen ze hun botstructuren.
- De tweede golf: infrastructuur, er is een
infrastructuur nodig en er komen een vatenstelsel,
spijsverteringssystemen en organen. Hierdoor
kunnen ruwe materialen van de buitenwereld
worden omgezet in bouwmaterialen en energie
voor de binnenwereld. Groei gaat nog sneller.

- De derde golf: informatie, bouwen van
informatiesystemen, lokale zenuwsystemen,
centrale zenuwsystemen, tastsensoren, ogen,
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oren. Dit helpt om beter aan omgeving te kunnen
aanpassen en beter kunnen overleven.
- De vierde golf: instinct, reptielenbrein,
ontwikkeling hersenstam. Behoefte aan
automatisering. Zorgt ervoor dat het lichaam
automatisch werkt, dat het bijvoorbeeld op
temperatuur is. Ook routines: als je je ergens aan
brandt, trek je je hand terug. Het levert stugge
organismen op.
- De vijfde golf: imitatie, zoogdieren brein,
limbische brein. Organismen zijn steeds meer
begaan met anderen. Ook het sociale brein,
gedrag kunnen kopiëren, dingen kunnen
onthouden en soortgenoten kunnen herkennen.
- De zesde golf: intelligentie, neo-cortex. In
realtime leren aanpassen en tools kunnen
ontwikkelen.
- De zevende golf: inbeelding, bio-upgrade, prefontale cortex. Ontwikkelen van taal, conceptueel.
Kunnen visualiseren en dingen ontwikkelen die
groter zijn.
Dit proces verloopt in het begin heel traag, maar
gaat op den duur steeds sneller en sneller.
De golfbeweging van technologische systemen
Christian Kromme ziet een parallel tussen deze
biologische vooruitgang en de vooruitgang
in technologie, maar dan niet met cellen die
biologische systemen gebruiken om organismes
te bouwen, maar met mensen die technologische
systemen gebruiken om organisaties te bouwen:
- De eerste golf: interactie, agriculturele
revolutie. Bouwen van steenachtige structuren,
communiceren en kennis delen. Visuele structuur
van cel bootsen we na.
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- De tweede golf: infrastructuur, industriële
revolutie. Ruwe grondstoffen zoals ijzererts vertalen
naar binnenwereld voor de aanleg van rails,
olieleidingen, energienetwerk waarmee we hele
community kunnen voorzien van bouwstoffen,
energie.
- De derde golf: informatie, elektriciteit gebruiken
om informatie van a naar b te sturen. Sensoren
ontwikkelen, microfoon, camera en sensoren om
realiteit waar te nemen en te delen met rest van
wereld. We zijn zenuwsysteem van onze
samenleving aan het bouwen.
- De vierde golf: instinct, automatiseringsgolf, rond
jaren 50-60 met opkomst van chips en software.
- De vijfde golf: imitatie, 1998 komst van internet,
limbisch brein, social media. We kunnen nu met de
informatie van data situaties herkennen.
- De zesde golf: intelligentie, kunstmatige
intelligentie, neo-cortex brein van onze
samenleving, machine learning, computer die
realtime leert en kan aanpassen, kunnen grotere
problemen oplossen. Hier bevinden we ons op dit
moment.
- De zevende golf: inbeelding, deze volgende golf
begint over een jaar of tien. Virtual Reality, dingen
projecteren die er niet zijn maar wel echt lijken,
visualiseren, universele taal ontwikkelen, concepten
die veel groter zijn dan alleen onszelf begrijpen.
Het geeft ons de mogelijkheid dingen te
visualiseren en simuleren, vooruit te gaan werken,
dingen te testen voordat ze überhaupt gebouwd
zijn om te kijken hoe het voelt en werkt.
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‘Je ziet de golven uit de biologie hierin terug,
maar dan in een exponentieel hoger tempo
en met steeds meer impact. Deze evolution of
organisations resulteert in een totaal andere
wereld en er staat ons nog wat te wachten met
extreme transformaties op allerlei gebieden.
Overheid, financieel, organisatorisch, onderwijs,
gezondheidszorg; het zijn oude modellen die
zullen kantelen. Opvallend aan de golfbewegingen
van de technologische vooruitgang is dat de
bedrijven die hieruit voorkomen, dezelfde
karakteristieken vertonen als de organismes
die uit het biologisch systeem ontstonden. Kijk
bijvoorbeeld naar het stugge IBM, ontstaan tijdens
de vierde golf, dat alleen aan sales denkt –
eten, eten, eten – en de overeenkomst met
dinosaurussen uit de vierde fase van het biologisch
systeem.

De impact van golfbewegingen: een consistent
patroon
Dit alles roept de vraag op wat dit voor impact op
onze maatschappij heeft als dergelijke patronen
zich blijven doorzetten? ‘Ik kwam erachter dat
dit soort patronen niet alleen herkenbaar zijn bij
biologische organismen en bij bedrijven, maar
eigenlijk bij alle bouwstenen van ons universum.
Zo is een organisatie opgebouwd uit mensen, zijn
mensen opgebouwd uit cellen, cellen weer uit
moleculen en moleculen uit atomen enzovoort.
Op elk niveau zijn er onderverdelingen, ook weer
in zeven niveaus. Dit patroon is eng consistent.
Ik stuitte op het werk van wetenschapper Arthur
M. Young die dit idee nog verder had uitgewerkt:
op elk niveau, van licht, tot atomen en moleculen
heeft hij een onderverdeling in zeven niveaus
gemaakt.

Kenmerkend voor iedere golf is dat het niet alleen
een probleem oplost, maar dat tegelijkertijd
ook nieuwe problemen worden gecreëerd. Kijk
bijvoorbeeld naar Facebook dat is ontstaan tijdens
de vijfde golf. Al vijftien jaar maken we dankbaar
gebruik van dit sociale medium, maar tegelijkertijd
levert het steeds meer problemen op rond het
gebied van privacy. Met de volgende golf kunnen
we veel van dit soort problemen oplossen, maar
de problemen die vervolgens weer zullen ontstaan
worden ook steeds groter.’

Als je dit in een matrix zet, kun je daar allerlei
patronen uit opmaken. Kijk je naar de laatste
zeven golven, dan zie je dat we uit een tijd
komen met veel vrijheid, waarin we konden
doen wat we wilden: het agriculturele tijdperk.
Naarmate er steeds meer systemen bijkwamen,
meer industrie en meer regels werden we steeds
meer in een model geduwd. En dat is waar we nu
zitten. Vandaag de dag zitten we vast in allerlei
stramienen. Maar dit systeem zegt ook dat we hier
weer uitkomen om te kunnen expanderen. We
gaan naar tijdperk waar me – we wordt, ego – eco,
pressure – flow en profit – purpose. Het is als een
cyclus die continu doorgaat.’
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“Kenmerkend voor iedere golf is dat het niet
alleen een probleem oplost, maar tegelijkertijd
ook nieuwe problemen creëert.”

Christian Kromme ziet nog meer linken met de
natuur. ‘Kijk maar naar de ontwikkeling die een
rups doormaakt naar een vlinder. De rups als onze
oude economie: vooral aan het consumeren,
lokaal gericht, met een extrinsieke motivatie,
competitie is belangrijk, winst gedreven, en met
gecentraliseerde macht. Vervolgens wordt hij een
cocon met een verharde beschermlaag die de
vloeibare binnenkant beschermt. De cocon zorgt
ervoor dat binnenkant blijft leven. Dit zien we
vandaag de dag ook in onze wereld; overheden
en regels verstarren, maar samenleving wordt
vloeibaar. Denk maar aan de Brexit, het America
First van Trump, de opkomst van populistische
partijen en mensen die ZZP’er worden. En dit
is nog maar het begin. De volgende fase is de
vlinder: met een intrinsieke motivatie, vrijheid,
flow. Dit is tijd waar we heen gaan en we zitten nu
op het kantelpunt, in de cocon. Er heerst nu nog
chaos en we hebben behoefte aan sterke, nieuwe
leiders zoals bijvoorbeeld Elon Musk; zij zijn de
imaginary cells van deze tijd.’

zelfbewuster worden: ze zijn in staat in realtime
te anticiperen op ontwikkelingen. De bedrijven
worden steeds complexer, ook in omvang. Neem
bijvoorbeeld Uber: dit bedrijf heeft een minimaal
hoofdkantoor maar er werken bijna vier miljoen
mensen wereldwijd die door algoritmes worden
gemanaged. En we gaan naar bedrijven die nog
tienmaal groter zijn. Kunstmatige intelligentie zorgt
er dan voor dat wij op wereldwijde schaal met
elkaar kunnen samenwerken.

We gaan naar organisaties die als een vloeibaar
superorganisme functioneren, net zoals zwermen
vogels in de natuur dat doen. Organisaties die
uit individuen bestaan maar als een collectief
voortbewegen, zonder hiërarchie en zich makkelijk
kunnen aanpassen. Als een orkest van losse
instrumenten bij elkaar, waarbij technologie op het
juiste moment met juiste inzicht en kennis ervoor
zorgt dat alles in de maat loopt zodat er een
symfonie ontstaat die in harmonie is.’

Wat is de impact hiervan op onze samenleving?
‘Wat je ziet is dat wij als samenleving ons als
een organisme gedragen. Onze biologische
systemen zijn geüpgraded en we hebben er
steeds een ander bewustzijn bij gekregen.
We kregen zelfbewustzijn en werden zelfs
empatisch. Dit zie je ook bij bedrijven die steeds
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“We hebben behoefte aan
sterke, nieuwe leiders.”

De consequenties van deze ontwikkelingen
De vraag rijst of er wel voldoende banen
overblijven als de technologie alsmaar slimmer
wordt? ‘Er zullen inderdaad miljoenen banen
verdwijnen door kunstmatige intelligentie en
robots. Maar ik denk ook dat er veel banen
bijkomen. We zien een shift in power van instituten
naar het individu: van bijvoorbeeld hotelketens
naar platforms als Airbnb. Waar in de hotelbranche
banen zullen verdwijnen, komen er nieuwe banen
bij doordat steeds meer mensen kamers gaan
verhuren. Dankzij de ontwikkeling van dit soort
platforms kunnen mensen inkomen genereren en
ik verwacht dat dit in de toekomst alleen maar
meer wordt. Technologie wordt immers steeds
goedkoper en voor meer mensen beschikbaar.
Hierdoor ontstaan andere businessmodellen die
gebaseerd zijn op bijvoorbeeld platforms en
crowdfunding en die binnen ieders handbereik
liggen. Zo stelt technologie ons steeds meer in
staat om zelfvoorzienend zijn. Ik zie technologie als
de verbindende factor die communicatie mogelijk
maakt tussen mensen op grote schaal, net zoals
biologische systemen de communicatie tussen
cellen mogelijk maken.’
Ook organisaties gaan er door technologische
ontwikkelingen anders uitzien. ‘Zoals
bijvoorbeeld grote techbedrijven die intern eigen
opleidingstrajecten opstarten omdat wat op school
wordt geleerd niet bij het bedrijfsleven aansluit.
Ik ben van mening dat de veranderingen van
organisaties van de toekomst moet beginnen bij
de mens en met de vragen: Wie ben jij en waarom
ben jij hier? Als je weet wat jij te doen hebt, kun
je de skills hiervoor ontwikkelen met technologie
die erop gericht is om op individueel niveau te
ontwikkelen. En dit in een veel hoger tempo dan
voorheen mogelijk was.’
De grootste impact volgt echter als we in
staat zijn om technologie niet meer te zien als
technologie. ‘Als we bijvoorbeeld kijken hoe
kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt, en dit
www.ellla.nl

vergelijken met de ontwikkeling die een baby
doormaakt. Kunstmatige intelligentie is nu al beter
in staat om plaatjes te herkennen en begint taal
te begrijpen. Als kunstmatige intelligentie taal
straks volledig begrijpt, dan begrijpt het ook onze
samenleving, en kan het ons helpen met maken
van beslissingen.’ Volgens Christian gaan we een
punt bereiken waarop je niet meer door hebt dat
het technologie is waar je mee communiceert of
samenwerkt. Dit zal steeds ‘menselijker’ aan gaan
voelen, waardoor er een grote barrière weg zal
vallen.

Technologie dwingt ons om menselijker te worden,
stelt Christian. ‘Het is als een spiegel die ons met
onze binnenkant contronteert: hoe sneller het gaat,
hoe confronterender het beeld.’
Tijd om te meten
We leven in tijden van verandering en moeten
onszelf blijven ontwikkelen. Daarom is het
belangrijk om je af te vragen wie je bent, wat
je hier komt doen en hoe je jouw softskills kunt
ontwikkelen zodat je nog beter kunt connecten
met de wereld om je heen. Aan de hand van een
app worden de deelnemers uitgedaagd om een
zelftest te doen: een tool die uitwijst hoe mensen
functioneren ten opzichte van henzelf, anderen, de
wereld en ICT.
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“Context is alles. Het duurt nog vijftien jaar tot
kunstmatige intelligentie taal volledig beheerst
en dat is wel wat je nodig hebt. Maar als dat punt
eenmaal bereikt is, dan is het hek van de dam
met computers die alles kunnen begrijpen.”
Het invullen van de app en het luisteren naar het
boeiende betoog van Christian Kromme, roept ook
een aantal vragen uit de zaal op. Zo merkt een van
de toehoorders op dat informatie vooral betekenis
heeft in een bepaalde context en hij is benieuwd
hoe Christian Kromme de mogelijkheid inschat
dat computers context kunnen bepalen? ‘Context
is alles. Het duurt nog vijftien jaar tot kunstmatige
intelligentie taal volledig beheerst en dat is wel wat
je nodig hebt. Maar als dat punt eenmaal bereikt
is, dan is het hek van de dam met computers die
alles kunnen begrijpen.’

Meer weten?
Wil je meer weten over Christian Kromme? Surf
dan naar www.christiankromme.com.
We helpen je graag verder in de ontwikkeling van
leiderschap, teams en organisaties.
Op www.ellla.nl lees je meer over onze
maatwerkprogramma’s en leergangen en vind je
verslagen van eerdere masteravonden.

En onze privacy in de toekomst?
Hoe kijkt Christian Kromme tegen het
privacyvraagstuk van deze tijd aan? Christian
voorspelt dat we juist meer privacy zullen krijgen:
het wordt als een hoofdprioriteit gesteld binnen
organisaties. ‘Ikzelf ben bij een bedrijf betrokken
dat zich bezighoudt met internetentiteiten waarbij
je zelf kunt bepalen hoeveel je weggeeft, in plaats
van de huidige situatie waarbij Facebook alles van
jou weet, maar jij niets van Facebook. Dit is een
disbalans en daar moet verandering in komen.
Door middel van blockchain-achtige technologie
moet een andere balans gecreëerd worden waarbij
jij zelf aangeeft wat je wilt delen’, stelt Christian
ons gerust.

Tekst: Merijn de Leur, www.boekmerijn.nl
Fotografie: Peter Timmer Fotografie,
www.petertimmerfotografie.nl
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