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Wim van Rooijen, trendverkenner bij Fountainheads 
én veelzijdig ondernemer

ZORG JIJ ZELF VOOR 
EEN BEETJE MAGIE?

‘Elke vergevorderde vorm van technologie kan niet worden onder-
scheiden van magie. Wat wij normaal vinden was magie voor onze 
voorouders. Wat morgen wordt bedacht en gemaakt is nu magie voor 
ons’. Deze uitspraak van SF-auteur Arthur C. Clark is in ons tijdge-
wricht wellicht toepasselijker dan toen die werd opgetekend uit de 
mond van de invloedrijke Britse sciencefictionschrijver, uitvinder en 
futuroloog Clark, die tot de grote drie van zijn generatie behoorde.

Clark had ter aanvulling nog de vraag kunnen stellen: ‘Kijk je wel 
voldoende om je heen en kijk je wel in de goede richting?’
Iedereen heeft wel eens gehoord dat technologie op dit moment 
exponentieel groeit en dat maatschappelijke trends een ongeken-
de snelheid kennen. Begrijpen we echter wat de echte betekenis en  
implicatie van deze groeiversnelling is? 

In januari 2017 ‘vierden’ we met z’n allen de tiende verjaardag van 
de introductie van (het woord) de smartphone. Voor die tijd had nie-
mand er nog van gehoord laat staan dat je er één in bezit had. In 
april van dit jaar was het pas zeven jaar geleden dat de iPad werd 
geïntroduceerd. Niemand kan zich vandaag nog een leven of  on-
derneming voorstellen zonder dat deze gadgets daar een wezenlijk 
onderdeel van uitmaken. Het is volstrekt normaal dat ze er zijn en 
dat ze onlosmakelijk met ons zijn verbonden. 

Als we naar het verleden kijken zien we de exponentiële groeicurve 
vaak als een nagenoeg lineaire lijn. De groei van 0,001 naar 0,002 en 
daarna 0,004 is voor het blote oog nauwelijks als exponentieel waar-
neembaar. Maar zodra we ons omdraaien, naar de toekomst kijken 
en boven de één komen worden we vaak verrast door de steilheid en 
snelheid van het hockeystickeffect in dezelfde grafiek.

Veel ondernemers schrikken zich ‘een hoedje’ en blijven, als een door 
angst verstijfd konijn in de koplampen van de aanstormende auto 
kijken. Logisch nadenken om te begrijpen wat je opties zijn helpt dan 
niet meer. Je hebt een andere kijk op de werkelijkheid nodig. De ver-
anderingssnelheid is namelijk nu al hoger dan het verandervermogen 
van individuen of  organisaties.

Zelfs als je er bovenop zit kun je een ontwikkeling over het hoofd 
zien. Zo vertelde Sergey Brin, medeoprichter van Google, tijdens een 
interview op het World Economic Forum dat hij de kracht en ontwik-
kelingssnelheid van Artificial Intelligence totaal heeft onderschat. Hij 
stond er met zijn neus bovenop! 

Wat is jouw positie op de groeicurve? Het maakt nogal een verschil 
of  je vertrekpunt 2, 4 of  8 is. De grootste tekortkoming van veel on-
dernemers is het onvermogen om de exponentiele functie te begrij-
pen en omarmen. Laat jij je verrassen? Of  kijk je al met exponenti-
ele ogen naar de toekomst en de mogelijkheden van technologie en 
maatschappelijke ontwikkelingen?

Zorg jij zelf  voor een beetje magie?

‘ Veel ondernemers blijven 
als een door angst verstijfd konijn 

in de koplampen van de 
aanstormende auto kijken’

Wim


