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Toekomstdenken

Het zijn drukke tijden voor Hans Diels. ‘Ondernemen’ spreekt met hem op 
het einde van een dag vol sessies voor banken die hem willen horen in zijn 
rol van toekomstdenker bij ETION. De gezondheidscrisis heeft ons alerter 
gemaakt voor risico’s uit allerlei onverwachte hoeken en kanten.

De gezondheidscrisis leert ons het belang van cijfers en data. Dat is nodig, want 
we zijn over het algemeen vrij slecht in het inschatten van langtermijntrends. Wij-
len Hans Rosling, een Zweedse statisticus, toonde overtuigend in zijn bestseller 
‘Factfulness’ aan hoe flagrant verkeerd we allemaal grote trends en stukken realiteit 
inschatten, zoals de evolutie van armoede of levensverwachting. Maar zelfs ex-
perten, beleidsmakers of leiders aan het hoofd van grote organisaties antwoorden 
onthutsend fout op vragen naar de verdeling van de wereldbevolking, belangrijke 
doodsoorzaken,… Je zou denken dat organisaties verder vooruitkijken.

 De toekomst is wat bedrijven overkomt
Hans Diels, die onlangs voltijds overstapte naar de ETION-denktank als toekomst-
denker en expert geopolitiek (voorheen community-bouwer in de regio Antwer-
pen-Mechelen), is hier niet zo zeker van. Uiteraard hebben bedrijven op papier 

wel een strategie, maar dat strategisch 
denken kijkt niet erg ver in de toekomst. 
Hij begrijpt wel dat organisaties het er 
moeilijk mee hebben. “Voor beursgeno-
teerde bedrijven is de overtuiging toch 
nog altijd dat de markten en investeer-
ders hen afrekenen op de korte termijn, 
lees: het volgende kwartaal. Nogal wat 
managers hebben het niet zo gemak-
kelijk om vanuit de organisatie tien jaar 
verder te kijken, want de kans is groot 
dat zij zelf tegen dan al vervangen zijn.” 
Inmiddels zijn alvast beursgenoteerde 
bedrijven verplicht om betekenisvolle 
risico’s in kaart te brengen. Het stemt 
Hans Diels niet meteen optimistisch: “Ik 
zie hen toch vooral kijken naar klassieke 
financiële risico’s zoals kredietrisico’s.”

Je kan de toekomst 
niet voorspellen, maar er

wel beter over nadenken
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zien we niet hoe die elkaar kunnen ver-
sterken. Hans Diels: “Denk maar aan het 
potentieel van genetisch onderzoek en 
AI. Kwantumcomputers zullen wellicht 
mogelijkheden scheppen op het vlak 
van de ontdekking van moleculen of 
voor materialenstudie. Vorderingen 
op dat vlak worden al snel onderge-
sneeuwd door verhalen over dramati-
sche mislukkingen of successen. De 
opeenvolgende dalen en hypes rond 
AI illustreren dat goed.” Ook hier weer 
speelt het effect van media die gericht 
zijn op negatieve uitschieters.

Scenariodenken
We moeten ons dus niet blindstaren 
op spectaculaire maar geïsoleerde ge-
beurtenissen en we moeten wat ruim-
te maken voor het onverwachte. We 
moeten langetermijnevoluties in kaart 
brengen zoals die zich afspelen in de 
buitenwereld. Zo kan je je voorbereiden 
op een scenario dat geen exacte kopie 
is, maar wel gelijklopend. Het herinnert 
ons aan het scenariodenken zoals we 

Hans Diels (toekomstdenker, expert geopolitiek bij ETION)

“De visie van nogal wat 
bedrijfsleiders past toch 
vooral in een toekomst 
zoals ze die zien, met 

andere woorden alsof de 
wereld rondom hen niet 

verandert.”

Ook bij familiale kmo’s ligt dat lange-
termijndenken moeilijk, volgens Hans 
Diels. Sommige daarvan gaan er prat 
op dat ze al meerdere generaties aan 
het roer hebben en dus werken van-
uit een langetermijnperspectief. “Ook 
voor hen is de toekomst iets wat hen 
nog dikwijls gewoon overkomt”, zo 
bedenkt Hans Diels: “Echte disruptie-
ve fenomenen proberen ze niet vroeg 
in kaart te brengen. Er overheerst een 
hands-onmentaliteit en de prioriteit ligt 
bij problemen die zich nu stellen. Onbe-
wust overheerst de gedachte dat men 
wel weet hoe de dingen zullen evolue-
ren, tenminste voor de eigen markt of 
technologie. De organisatie gaat ervan 
uit dat de kennis en de ervaring door-
heen de jaren en generaties alleen maar 
is gegroeid. Daarbij verliest men uit het 
oog dat die ervaring vooral slaat op 
een steeds enger stuk van de realiteit. 
De visie van nogal wat bedrijfsleiders 
past toch vooral in een toekomst zoals 
ze die zien, met andere woorden alsof 
de wereld rondom hen niet verandert.”

Een verkiezing wordt een horse 
race
Een ander aspect is de reductie van ge-
beurtenissen in de wereld tot opvallen-
de uitschieters. Men herleidt actualiteit 
al snel tot een reeks van verrassende 
events. Hans Diels: “De Amerikaanse 
presidentsverkiezingen bijvoorbeeld 
werden via de media gebracht als een 
horse race. En zo krijg je dan de ver-
bijstering in het Westen als een in onze 
ogen totaal aberrante figuur als Donald 
Trump de verkiezingen wint. En ze de-
ze keer ook weer slechts nipt verliest. 
Maar wie wat diepgaander analyseert, 
ziet al een hele tijd een tendens naar 
een Republikeinse Partij waarbinnen 
een figuur als Trump kans maakt. Denk 
maar aan de verkiezing van de rechts-
conservatief Newt Gingrich in het Huis 
van Afgevaardigden in de jaren ’90, de 
opkomst van de Tea Party tien jaar la-
ter en de lange geschiedenis van voter 
suppression door de Republikeinse 
Partij.”

Duiden in bredere context
Zelfs kwaliteitskranten zoeken de aan-

pische toestanden. Dan krijg je kreten 
als ‘artificiële intelligentie zal ons gaan 
domineren en tot slaven reduceren’.”

Fenomenen worden te weinig geduid 
in een bredere context. Waarbij we bij-
voorbeeld technologie te sterk isoleren 
en los zien van andere trends. Daardoor 

dat kennen uit de jaren ’70. Een bedrijf 
als Shell heeft er een zekere traditie in. 
Het olieconcern ging er van uit dat het 
enkel kon blijven voortbestaan in in-
teractie met de buitenwereld, dus ging 
het onderzoeken wat er zich afspeelde 
in die buitenwereld. Het was daarbij 
niet de bedoeling om de toekomst te 

sprekende koppen en de sensationele 
events, zoals een mediageniek conflict. 
Hans Diels: “En als het conflict er niet 
is, gaat men het zelfs zoeken en blijft er 
minder aandacht voor achterliggende 
evoluties. Dat geldt voor politiek, maar 
evengoed voor geografische of techno-
logische evoluties. Rond technologie 
bijvoorbeeld krijg je al snel de extremen, 
met enerzijds de overtuigde believers 
die ons enorme mogelijkheden vooraf-
spiegelen. Anderzijds heb je de doem-
goeroes, die waarschuwen voor dysto-
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voorspellen, wel om het denken voor te 
bereiden op mogelijke evoluties.

Ook voor Hans Diels is scenarioden-
ken een bron van inspiratie. Hans Diels: 
“Het is een boeiende manier om na te 
denken over de toekomst zonder die 
echt te voorspellen. Het is meer een 
techniek om de geest te verruimen en 
om nieuwe aspecten mee te nemen in 
een systematische analyse. Als je zo’n 
aantal scenario’s naast elkaar doorloopt 
en je de vraag stelt hoe je organisatie 
zou kunnen reageren, kijk je wellicht 
ook al juister naar events die we voor-
heen als losse elementen zagen, zonder 
verband of zonder die te plaatsen op 
een grote lijn. Ik maak soms de verge-
lijking met iemand die de intentie heeft 
om een andere auto te kopen en over-
weegt om deze keer een ander merk te 
nemen dan de vorige. Zo iemand ziet 
plots overal dat specifieke merk in het 
straatbeeld. Wie zich ooit al een beeld 
probeerde te vormen van een bepaalde 
situatie, gaat sneller signalen ontwaren 
die in die richting wijzen. En hoe meer 
verschillende scenario’s we al eens 
‘beleefd’ hebben, hoe breder onze blik.”

Denkfouten
Systematisch scenariodenken kan ons 
ook behoeden voor denkfouten. Sedert 
‘Thinking Fast and Slow’, de bestseller 
van Daniel Kahneman, groeide het be-
wustzijn dat ons rationele denken zich 
toch niet zo gemakkelijk ontdoet van 
talrijke, uiteenlopende en stuk voor stuk 
onbewuste denkfouten. Hans Diels: “Als 
bedrijf kan je indicatoren uitzetten bin-
nen bepaalde scenario’s. Dat helpt om 
de confirmation bias te vermijden. We 
hebben allemaal een bepaalde visie op 
de realiteit in ons achterhoofd en we 
zoeken onbewust de gebeurtenissen 
die dat specifieke beeld bevestigen. 
Bepaalde sociale media versterken die 
natuurlijke neiging.” Algoritmen achter 
sociale media bezorgen ons steeds 
meer input die past in onze belangstel-

ling en uiteindelijk onze opinies. Op de duur is er een heel sterke link tussen hoe 
we de wereld zien en interpreteren en wie we zijn als persoon.

En nogmaals: die denkfouten worden niet alleen gemaakt aan de toog in de kroeg. 
Hans Diels: “Ik denk nu aan de rapporten van het World Economic Forum, dat 
jaarlijks in Davos een top organiseert voor wereldleiders, beleidsmaker, CEO’s … Na 
de aanslagen in Parijs focuste hun World Risk Report heel sterk op terrorisme. Na 
de migratiecrisis in Europa lag de focus op migratie. Na de annexatie van de Krim 
door Rusland was het grootste risico conflicten tussen landen.”

Dat rapport heeft als doel een voorspelling te geven van de risico’s die het volgende 
jaar op ons afkomen. Het bleken echter vooral schitterende rapporten om het verle-

“Het was daarbij niet de bedoeling om de toe-
komst te voorspellen, wel om het denken voor te 

bereiden op mogelijke evoluties.”
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“Scenariodenken is een techniek om de geest 
te verruimen en om nieuwe aspecten mee te 
nemen in een systematische analyse.”

“Neen, een crisis is niet het 
ideale moment. Ze laat te 
weinig ruimte voor strate-

gisch denken.”

den te voorspellen, niet de toekomst. Ze 
extrapoleerden wat er gebeurde in het 
recente verleden. Hans Diels: “Scena-
riodenken helpt ook tegen wat Daniel 
Kahneman het availability risk noem-
de. Je krijgt in je verwachtingspatroon 
vooral zaken die je net hebt zien gebeu-
ren. Ook goed omkaderde CEO’s kijken 
blijkbaar niet verder. Tijdens de lock-
down deden we bij ETION een aantal 
coffee breaks. Deelnemers pakten dan 
soms uit met een business continuity 
plan op maat van epidemieën. Dat is 
natuurlijk niet slecht, maar toekomst-
gericht ondernemen vergt een stap 
meer, verder kijken dan wat we recent 
meemaakten.”

Hoe?
Toekomstdenken dus. Maar hoe be-
gin je eraan? Hans Diels: “Je werkt in 
verschillende stappen. De eerste is 
nadenken over wat je doet als bedrijf 
en welke essentiële factoren die wer-

king mogelijk maken. Breng de onder-
liggende assumpties in kaart over de 
omstandigheden die nodig zijn waarin 
dat model werkt. Een pralinewinkel in 
Brugge heeft wellicht zijn productie-
proces in kaart en zijn leveranciers. De 
risico’s daar ziet de winkelier wel. Maar 
hij gaat er wellicht ook van uit dat er al-
tijd een grote stroom toeristen passeert 
en dat klanten de winkel in kunnen. 
Waarom ook niet? Tot de lockdown 
van maart 2020. Toen bleven dergelij-
ke winkels plots zitten met gigantische 
voorraden paaseieren. Wie dan al naar 
e-commerce gekeken had, kon sneller 
schakelen. Maar ook als je je als winkel 
had voorbereid op een scenario waarbij 
er geen toeristen meer kwamen door 
een terroristische dreiging, was je beter 
voorbereid op een coronalockdown.”

Hoezo, de crisis als kans?
Een beperkt aantal scenario’s bereidt 

niet zelden voor op een brede waaier 
gebeurtenissen. Je wordt een stuk flexi-
beler. Je zal beter voorbereid zijn dan 
concurrenten, maar je zal wellicht ook 
nieuwe opportuniteiten zien.

Dat is ook het voordeel van een crisis: je 
denken wordt versneld verruimd. Never 
waste a good crisis? Hans Diels kijkt 
bedenkelijk: “Tja, nog te veel bedrijven 
hebben een crisis nodig om in actie te 
schieten, maar wat doen ze tijdens een 
crisis? Ze stellen specifieke toestanden 
in vraag, maar denken ze in die moei-
lijke omstandigheden breed genoeg? 
Dus neen, een crisis is niet het ideale 
moment. Ze laat te weinig ruimte voor 
strategisch denken. Ze dwingt je al snel 
in een situatie waarbij je van dag tot dag 
de problemen oplost die zich stellen. 
Rustig nadenken over mogelijkheden 
is er dan niet meer bij, zo vrees ik. Het 
ene acute probleem oplossen na het an-
dere kan zelfs een vals gevoel van vei-

ligheid creëren. Succeservaringen zijn 
de belangrijkste hinderpaal voor lange-
termijndenkoefeningen. Waarom zou 
je een model in vraag stellen dat goed 
werkt? Maar zo word je het volgende 
Kodak, dat helemaal niet anticipeerde 
op digitale camera’s. Nochtans was de 
eerste digitale camera ontwikkeld door 
een ingenieur van Kodak.”

Wat had Kodak moeten doen? Hans 
Diels: “Zichzelf disrupteren, zelfs al gaat 
dat wellicht een stuk ten koste van de 
bestaande business. Het gegeven dat 
iemand in je eigen omgeving zoiets 
ontwikkelt als een digitale camera, 
had duidelijk moeten maken dat het el-
ders ook wel in de lucht hing. We zien 
dikwijls hoe zaken op verschillende 
plaatsen min of meer tegelijk ontwik-
keld worden. Denk niet te snel dat het 
een eenmalig toeval was. Denk na over 
scenario’s waarin je zelf de verstoorder 

bent van je klassieke business; nu heb 
je nog de middelen om zelf een alterna-
tieve start-up te organiseren.”

Diversiteit
Hoe bevraag ik dan wel de assump-
ties die aan de basis liggen van hoe 
mijn organisatie vandaag werkt? Hans 
Diels: “Eén klassiek modelletje is de 

PEST-analyse, waarbij je rekening 
houdt met zaken die political, environ-
mental, social & technological van aard 
zijn. Zo’n framework verplicht om sys-
tematisch aspecten mee te nemen en 
zo vermijd je om factoren weg te laten 
die minder evident lijken. Die drivers 
kan je dan gaan rangschikken, naar 
waarschijnlijkheid en naar grootte van 
impact.”

Misschien kan je een beroep doen 
op trendwatchers? Hans Diels is ge-
nuanceerd: “Trendwatching kan heel 
nuttig zijn, maar dan moet het correct 
gebeuren. Het moet het analyseren 
van de ‘modes’ van het moment over-
stijgen. We moeten echt kijken naar de 
langetermijntrends en kijken hoe de 
verschillende trends met elkaar zullen 
interageren.”

Al bepleit Hans Diels wel om de denk-
oefening te doen met een zo divers mo-
gelijke groep. “Diversiteit verruimt de 
blik; het gaat dan niet alleen over grijze 
mannen in maatpakken van binnen 
het bedrijf. Mensen met minder voor de 
hand liggende achtergronden en cul-
turen en mensen van buiten het bedrijf 
zien veel makkelijker de onderliggen-
de assumpties van je huidige model en 
hoe deze kunnen worden ondergraven.”
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