
 

 

Toekomstdenken 
voorspellen, voorzien en verzinnen 

een wereld met twee gezichten 

 
 

Datum: 15 december 2020 

Tijd: 15.30 tot 18.30 uur 

Sprekers: Christine Boland (analyst, consultant on 
consumerism and strategy, international keynote 
speaker)  
Bart Götte (FutureFlock, Futurist, bouwer van betere 
toekomsten, hoofddocent UvA Academy) 
Ed Peelen (Yellow Cats en UvA Academy) 

Locatie: Thuis en Micosoft Teams 

 
Wat doen we als we door allerlei ontwikkelingen de grip kwijt 
raken? Als technologie een web om ons heen weeft? Waardoor alles 
verbonden is, gemeten wordt en de fysieke en de virtuele 
werkelijkheid in elkaar overlopen? Als door COVID-19 veel van die 
veranderingen nog in een hogere versnelling komen? Het creëert 
onzekerheid, onduidelijkheid. We komen in een wereld met twee 
gezichten. Een van open grenzen, en een die ‘locked down’ is. 
Een waar we vertrouwen op onze emotie, en een waar de 
wetenschap domineert. We hebben meer data en feiten dan ooit, 
maar zijn nog nooit zo onzeker geweest. Het leidt tot polarisatie. 
Conservatieven en progressieven staan tegenover elkaar.  
Het is de wereld waarin wij leven, waarin wij werken, waarin onze 
organisatie zijn weg dient te vinden.  
En waarin wij alleen onze welvaart, ons welzijn en ons welbevinden 
kunnen bewaken en vergroten als we een aantal principles of 
progress toepassen. Principles die ons helpen als mens, als 
manager, als organisatie menselijk te zijn. Onze menselijke 
eigenschappen moeten ons helpen wortel te schieten in een 
dynamisch en complex speelveld. 
 
Christine Boland, toonaangevend trend analist en tien jaar lang een 
van de hoofdauteurs van de TrendRede neemt ons mee in wat er 
verandert en gaat veranderen.  
Samen met futuroloog Bart Götte gaat ze ons helpen de Tijdgeest te 
vatten en signalen van verandering te zien en duiden. We bekijken 
welke krachten in de polariserende wereld deze trends vooruit 
stuwen, afremmen en blokkeren. We verkennen volgens welke 
patronen deze veranderingen zich in het verleden, heden en mogelijk 
de toekomst gaan voltrekken.  
En leren met de principles of progress, kennis van onze purpose en 
ons DNA als organisatie en als mens, te bepalen hoe we op concrete 
wijze onze organisatie vanuit eigenheid kunnen verbinden met de 
behoeften van de klant in een veranderende Zeitgeist. 

 
Hiertoe gaan we aan de slag met twee zeer handzame canvassen.  
In teams gaan we die invullen voor door jullie te kiezen organisaties. 
Ze leveren een rijk beeld op van hoe we ons kunnen verankeren in 
een turbulente, complexe, onzekere, vijandelijke wereld! 
 
Na deelname aan de bijeenkomst 
Na afloop ontvang je het nieuwe boek van Christine Boland. 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we o.a. antwoord op: 

• Welke trends doen zich voor, vooral technologisch, en welke 
gevolgen hebben deze voor ons als mens, als organisatie en als 
samenleving? 

• Hoe kunnen we omgaan met deze trends als mens, als manager 
en als organisatie? De principles of progress (sense of self, 
sense of places, sense of wonder) 

• Hoe kan mijn organisaties in een veranderende wereld (Zeitgeist) 
verbonden blijven met klanten en zijn eigen uniciteit en hogere 
doel? Welke tools zijn voorhanden om in mijn organisatie aan de 
slag te gaan met deze vraag? 
 

   
            Ed             Bart          Christine 
 

Alvast een glimp van het programma: 

• Presentatie van Christine Boland over trends en de impact 
hiervan op ons als mens, organisatie en samenleving 

• Analyse van krachten die trends voortstuwen, afremmen en 
blokkeren 

• Aan de slag met de principles of progress en het canvas voor 
onze organisaties 

 
Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om 
te vernemen of je er 15 december weer bij kan zijn. Mocht je vragen 
hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Data 2021 ook alvast in jouw agenda?  
1. Di 9 feb 2021 
2. Do 15 april 2021 
3. Di 15 juni 2021 
4. Do 16 sept 2021 (inspiration tour vanaf middaguur) 
5. Di 12 okt 2021 
6. Do 25 nov 2021 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
 
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
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