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Technologie is revolutionair
In november 2007 organiseerde het Amerikaanse Defense Advanced Re
search Projects Agency (DARPA) een wedstrijd, waarin elf zelfrijdende
auto’s zich aan verkeersregels moesten

houden en voorwerpen op de weg moes
ten ontwijken. De auto’s kregen in deze

DARPA Urban Challenge zes uur de tijd om
96 kilometer af te leggen. Zes auto’s reden
de wedstrijd uit. De auto van de Carnegie
Mellon University in de Verenigde Staten

won de wedstrijd, waarna de ontwerpers
De winnende auto van de DARPA Urban
Challenge 2007.

een prijs van 2 miljoen dollar in ontvangst
mochten nemen.

De Darpa Urban Challenge zal de geschie
denis ingaan als de oerknal van de mobi

liteit. Als uit het niets ontstaan gloort de
toekomst van het superveilig rijden, van

maximale bereikbaarheid en een auto voor
iedereen. Toch bleef deze ontwikkeling

tot 2012 bijna onopgemerkt. Een buiten

staander in deze markt, Google, zette de

De volledige autonoom rijdende testauto
van Google, waarmee al 200.000
kilometer is gereden.

toon met een Toyota Prius en Audi TT als
testauto’s.

De overheid van de Amerikaanse staat

Nevada, de staat waar Google zijn testen

uitvoert, heeft inmiddels de verkeerswet
geving voor de komst van de autonoom

rijdende auto aangepast. Met ingang van 1
maart 2012 mag deze de weg op, mits op de

voorbank een bestuurder met een rijbewijs
meerijdt.

Op de Consumer Electronics Show van 2011
in Las Vegas presenteerde General Motors
De volledig autonoom rijdende ‘networked
electric vehicle’ van General Motors.

de ‘networked electric vehicle’, een elektri
sche auto met twee wielen, ontwikkeld in

samenwerking met Segway. Daarbij stapte

13

Onwa a r s chijnlijke, onvermijdelijke ont wikkelingen

de bestuurder uit en vond de auto zelf zijn
weg naar de parkeerplaats.

Inmiddels experimenteert Volkswagen
met een ‘temporary auto pilot system’:

een semiautomatisch systeem dat onder
supervisie van de chauffeur de controle

over de auto overneemt, zelfs als daarbij
Semiautonoom rijden bij Volkswagen.

snelheden van 130 kilometer per uur wor
den gereden.

Ook BMW laat zich niet onbetuigd, met

een semiautonome testauto die automa

tisch kan remmen, accelereren en andere
auto’s passeren.

Mercedes-Benz heeft aangekondigd in

2013 een nieuwe S-Klasse op de markt te
Semiautonoom rijden bij BMW.

brengen met hightech-toepassingen zoals

SERVO-HMI (‘human machine interface’),
waarmee de virtuele bestuurder zijn

intrede doet. Op de website van het Britse
tijdschrift Auto Express zijn inmiddels hei
melijk gemaakte foto’s gepubliceerd van

deze nieuwe generatie auto’s. Officieel laat
Mercedes-Benz weten dat de bestuurder
tot 40 kilometer per uur het autorijden

aan de wagen zelf kan overlaten, maar de
Testwagen van de autonoom rijdende
Mercedes-Benz S-Klasse.

autopers ziet deze snelheidsbeperking als

een poging niet te vroeg hoge verwachtin
gen te wekken.

Men hoeft geen futuroloog te zijn om te voorspellen dat de komst van de
autonoom rijdende auto slechts een kwestie van tijd is. En tijd wordt in

dit geval eerder in maanden dan in jaren uitgedrukt. Beginnend in 2013
hoeft het niet later dan 2020 te zijn dat autonoom rijdende auto’s groot

schalig zijn ingevoerd en derhalve tot het normale straatbeeld behoren.1
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De autonoom rijdende auto is een voorbeeld van een onwaarschijnlijke,
onvermijdelijke ontwikkeling. De komst van een dergelijke auto is in

de publieke opinie onverwacht. Hoewel de media hierover voortdurend

rapporteren, wordt de berichtgeving niet of nauwelijks opgepakt. Niet
temin hebben we hier te maken met een onvermijdelijke ontwikkeling
met verstrekkende gevolgen.

Ontdek de toekomst die al is begonnen
De vraag dringt zich op waarom deze doorbraakinnovatie wordt gene

geerd. Een drietal oorzaken kan worden genoemd. De eerste oorzaak is

dat robottechnologie een onopgemerkte en snelle groei doormaakt. Het
is een van de terreinen waarbij sprake is van exponentiële groei. Ken

merkend voor een dergelijke trend is dat er in de eerste jaren weliswaar

vooruitgang wordt geboekt, maar 30 of 40 procent groei van heel weinig

is nog steeds heel weinig. Echter op een bepaald moment is een substan
tieel volumeniveau bereikt en wordt hetzelfde groeipercentage zicht

baar, om zich vervolgens grootschalig te manifesteren. Het is het beeld
van de algen in een vijver. Aanvankelijk zijn deze niet of nauwelijks

zichtbaar, maar korte tijd later ligt er een groene deken op het water.

(In hoofdstuk 9 wordt dit verschijnsel aangeduid als het popcorneffect.)

De autonoom rijdende auto is al jaren in voorbereiding en wordt al jaren
toegepast, onder andere in de oorlogsindustrie en in de grootschalige

landbouw (bijvoorbeeld in Brazilië). Nu is de autonoom rijdende perso
nenauto aan de beurt; deze zal zorgdragen voor een versnelling in het
toepassen van deze technologie.

De tweede reden is dat een auto nog steeds wordt gezien als een middel

om mensen van de ene plaats naar de andere te vervoeren. De autonoom
rijdende auto krijgt zijn betekenis als deze wordt gezien als ‘zuurstof

van de economie’. Als mensen zich niet kunnen verplaatsen, stagneert
de economie. De autonoom rijdende auto geeft een belangrijke impuls
aan de economie, omdat met name de steden veel toegankelijker wor
den. Auto’s die zelf hun parkeerplaats zoeken, nemen geen schaarse

ruimte in de binnensteden in als zij niet worden gebruikt. Aansluiting
op het openbaar vervoer verbetert, doordat autonoom rijdende auto’s

hun passagiers op transferpunten afzetten, om vervolgens de weg vrij te
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maken voor andere auto’s. Kantoren, winkels en uitgaansgelegenheden
worden beter bereikbaar, met positieve gevolgen voor de lokale econo

mie. Wie zich in deze en andere gevolgen van deze belangrijke innovatie
inleeft, wordt pas echt enthousiast. (Nog maar weinigen hebben die
beleving echter ervaren.)

De derde en belangrijkste reden is dat bedrijven en instellingen door

braakinnovaties in de eigen sector niet als zodanig onderkennen. Ze zijn
vooral bezig met het realiseren van in het verleden gemaakte strate

gieën en beleidsplannen. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen,

is de eerste reactie veelal te onderzoeken of hiermee het belang van de
eigen organisatie wordt gediend. Autonoom rijden betekent voor be

staande autofabrikanten dat zij nieuwe concepten moeten bedenken die
weinig van doen hebben met de producten waarmee zij belangrijk zijn
geworden. Verzekeraars worden niet enthousiast van het vooruitzicht

dat zij minder kunnen verzekeren, de politie hoeft minder verkeerstoe
zicht te houden en de ziekenhuizen krijgen minder gewonden binnen.
Alleen voor outsider Google is autonoom rijden een uitdaging, omdat
hiermee voor het bedrijf een nieuwe markt kan worden geopend. Dit

heeft ertoe geleid dat Google het tempo bepaalt waarmee deze techno
logie grootschalig zal worden toegepast. Onderzoek in de Verenigde

Staten wees uit dat nu al 35 procent van de autobezitters in dat land bij
hun volgende auto-aankoop voor mogelijkheden van autonoom rijden
kiezen, als deze beschikbaar zijn.2

In de zomer van 2009 bracht de toenmalige minister-president Balke

nende in Tokyo een bezoek aan de directievoorzitter van Mitsubishi. Bij
die gelegenheid spraken zij over de mogelijkheid om elektrische auto’s
te produceren in het Nederlandse Born. De Japanners, vriendelijk als

ze zijn, toonden zich bereidwillig om mee te werken aan het Actieplan
Elektrisch Rijden, dat eerder dat jaar werd gelanceerd. Van het plan is
later niets meer vernomen, maar de markt van elektrische voertuigen
bevindt zich in een stroomversnelling. Ook is bekend dat Nederland

relatief veel ‘automotive’-bedrijven binnen haar grenzen heeft, die de

auto-industrie in veel landen van onderdelen voorziet. De voorspelling

dat mobiliteit steeds meer gebruik maakt van elektriciteit, was in 2009
niet meer speculatief. Niemand nam echter het initiatief om te onder
zoeken op welke wijze elektrisch vervoer voor Nederland een interes
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sante markt is. Het is een van de voorbeelden die laten zien hoe groot de
noodzaak is dat bedrijven en instituten op zoek gaan naar een andere
strategie. In het concept van de nieuwe universiteit (zie hoofdstuk 12)

zou de Technische Universiteit Eindhoven samen met onder andere de

High Tech Automotive Campus Helmond en TNO een roadmap opstellen
en op basis daarvan nagaan of, en zo ja wat betreft welke thema’s, hier
voor deze universiteit een uitdaging ligt.

De beste stuurlui komen aan boord
In dit boek worden verschillende onwaarschijnlijke en onvermijdelijke
ontwikkelingen beschreven. Ze vinden plaats in onder meer de bele

vingseconomie, bouw en gezondheidszorg en kennen verrassenderwijs

een overeenkomstig strategisch ontwikkelingspad. Nog verrassender is

dat in alle gevallen de maatschappelijke wenselijkheid van deze innova
ties zeer groot is. De autonoom rijdende auto maakt het verkeer veiliger.
Bewoners die zelf hun huis ontwerpen, bouwen hun woning niet alleen
veel goedkoper, maar ook duurzamer. In de energievoorziening kan de
prijs van elektriciteit dalen, terwijl de uitstoot van schadelijke stoffen

sterk daalt. In de gezondheidszorg kunnen de kosten van de zorg worden
beperkt, als dat met op de plank liggende doorbraakinnovaties gepaard
gaat. Belangrijker: het zijn innovaties waar de patiënt op zit te wach
ten.

Het samengaan van lagere kosten en hogere maatschappelijke opbreng
sten sterkt de verwachting dat er in de komende tijd veel innovaties op

de markt zullen komen. Het zijn vooral de consumenten die aandringen
op nieuwe producten die beter aan hun wensen voldoen. Zij zullen er bij
politiek, overheid, belangenorganisaties en wetenschappelijke instel
lingen op aandringen tempo te maken met deze vernieuwingen. Nu

steeds meer mensen goed geïnformeerd en sterk betrokken zijn, eisen
zij dat zij worden gehoord. Veel gevestigde instellingen zullen voort

durend klagen over de toenemende invloed van de vele stuurlui die aan
de wal staan. Maar het meest succesvol zullen die organisaties zijn die

deze stuurlui niet langer aan de wal laten staan maar —al dan niet met
tegenzin— aan boord laten komen om hen het roer in handen te geven.
Dat is de strategische revolutie, het centrale thema van dit boek.
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Symbiotische tijd
We staan aan de vooravond van een symbiotische tijd. Het woord

symbiose betekent letterlijk het samenleven van twee levensvormen.

Daarbij gaat het om strategisch inspelen op de toenemende afhankelijk
heid van mensen en techniek en van mensen onderling. De contouren
ervan beginnen zich af te tekenen. We zien een andere omgang van
doctoren met hun patiënten, werkgevers met hun werknemers en

politici met hun kiezers. Onze geschiedschrijvers zullen vaststellen dat
we in een revolutionaire tijd leven, waarin een nieuwe maatschappe
lijke en economische werkelijkheid is ontstaan.
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