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‘De Toekomst’ volgens Al Gore

Six drivers of global change (The Future)

- Economic globalization 

- The internet and worldwide web 

- The changing balance of global power 

- Unsustainable growth in population and resource consumption

- New emerging technology leaps

- Climate change

Source picture: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/9870050/The-
Future-by-Al-Gore-review.html
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Moeilijke tijden

De Lange Depressie
1873-1896

Source:http://history1900s.about.com/od/1930s
/p/greatdepression.htm

De Grote Depressie
1929-begin jaren veertig

The Great Reset
2008-………….. 

(Richard Florida)

Source: http://www.socialwelfarehistory.com/eras/t
he-long-depression/
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Betere tijden

dankzij

innovaties
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Betere tijden

dankzij

duurzame innovaties
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Transitie naar een duurzame samenleving

Bron: www. janrotmans.nlJan Rotmans: Transitie management



Verliesaversie

Bron: www. janrotmans.nl

Bron figuur: 
http://online.wsj.com/article/SB100014240527487045384045745401630

96944766.html

“If people find 

something very 

attractive, blood flows 

to a small area in the 

front of the cerebral 

cortex. In photographs 

of the brains glows the 

medial prefrontal 

cortex in such 

situations as a fire. 

And this has great 

emotional impact.”

Frank, L., Mindfield: How Brain 

Science is Changing Our 

World ,, One world 
publications, 2009



Invloed van de overheid?



Betere tijden

dankzij

duurzame innovaties
die de mediale prefrontale cortex doen oplichten



Definities

duurzaamheid (Nyenrode)
“Behartigen van de belangen van de mensen hier & nu op een 
manier die ook rekening houdt met de belangen van de mensen 
daar & later”

innovatie (Rogers)
“Een idee, dienst of product dat als nieuw wordt beschouwd door 
degene die er mee in aanraking komt.”



Richting een  Fusie van Belangen



Richting een  Fusie van Belangen

stap 1. 
Het analyseren van de belangen van de mensen hier & nu

stap 2. 

Het behartigen van die belangen op een manier die ook rekening 
houdt met de belangen van de mensen daar & later

stap 3.
Een aantrekkelijke manier vinden om dit gefinancierd te krijgen.



Richting een  Fusie van Belangen



Stap 1: Belangen achterhalen



Voorbeeld: berekening terugverdientijd

X = Y + Y+ Y + Y + Y



Voorbeeld: berekening terugverdientijd

X = Y + Y+ Y + Y + Y

verliesaversie



X = Y + Y+ Y + Y + Y

Verminderde waarde 
uitgestelde beloning

Voorbeeld: berekening terugverdientijd



Stap 2: Belangen behartigen

duurzaamheid als middel

Bron: http://www.paulderuiter.nl/en/projectens/319-2/

Hotel Amstelkwartier



Stap 2: Belangen behartigen

duurzaamheid als middel



Stap 3: aantrekkelijk financieren

Neem niet-milieuvoordelen mee in de berekening



Renovatie Ministerie van Financieen
door Meyer & Van Schooten Architecten

Gemeentehuis Brummen Source: http://www.rau.eu//

Denk circulair

Stap 3: aantrekkelijk financieren



Voeg nieuwe partijen toe

Source: http://www.new-energy.tv/e_besparing/esco_verduurzaamt_rotterdamse_zwembaden.html

ESCo
Energy 
Service 

Company

Stap 3: aantrekkelijk financieren



Voorbeeld

Maatschappelijk vastgoed

http://mail1.wien-arching.at/node/19

http://www.aknw.de/aktuell/meldungen/detailansicht/artikel/zur-schulbauten-ausstellung-der-aknw-

schulen-der-zukunft/

http://www.wochenanzeiger-

muenchen.de/m%C3%BCnchen/bildung+%26+be

ruf/nachrichten/Eine+gro%C3%9Fe+Chance,4685

3.html



Top 3 van voorwaarden

scope verbreden (hier in schaal)

Datacenter onder Uspenski-cathedrale in Helsinki



Het waterzuiveringssysteem van 
Jonathan Todd

(Baima Canal, China)

Bron: J. Todd

scope verbreden (hier in vakgebied)

Top 3 van voorwaarden



Goed samenwerken

Top 3 van voorwaarden



Durven dromen

Top 3 van voorwaarden

Bosco verticale,Milaan
Architect  Stefano Bouri



Durven dromen

Uit Shaw’s toneelstuk: Back To 
Methuselah 


