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Pessimist futures.
• Dystopia, Zwartkijkers
• Aldous Huxley, George Orwell, 

Ferdinand Bordewijk, Dave 
Eggers, en Franz Kafka    

• “Het is niet dat we de uitdagingen 
niet kunnen oplossen, maar meer 
dat de politieke wil en mondiale 
solidariteit ontbreekt is om die 
positieve keuzes te maken voor 
allen.“  

Foresight. Kijk op de Toekomst.
 

Progressive futures.
• Utopia, Techno-evangelisten,
• Stephen Pinker, Matt Ridley, 

Stephen Johnson, Hans Rosling, 
and Peter Diamandis

• “We staan er in historisch opzicht 
veel beter voor dan voorheen. 
Nieuwe economische, sociale en 
technologische revoluties zullen 
wederom grote stappen in 
vooruitgang zetten.”Kijk op de Toekomst

-
Een gezonde balans

van andersdenkenden

Foresight



Welke blik heb jij
op de toekomst?

Van feiten tot fictie.

Toekomstdenken

Foresight. Toekomstdenken.
 

Preposterous Futures | “Impossible”,
          “Won’t ever happen!”

Possible Futures | Future Knowledge 
          “Might happen”

Plausible Futures | Current knowledge 
          “Could happen”

Projected Future | The Future we know
           “Is happening”

Probable Future | Current trends 
          “Likely to happen”

Preferable Future | The Future we wish
    “Should happen.” 





Drie Stadia:
Voorspellen, Voorzien,

Verzinnen.

Foresight

Foresight. Tijdperspectief in drie Stadia.
 

Voorspellen, o.a.:
● Forecasting
● Trendwatching
● Business modelling
● Predictive analytics
● Decision trees

Voorzien, o.a.:
● Delphi Method
● Future backwards
● Future scenario’s
● System dynamics
● Sense making

Verzinnen, o.a.:
● Science Fiction
● Futurologie
● Imagineering



Voorspellen
Horizon Scanning:
Breadth & Depth +

Connecting the Dots

Foresight

Foresight. Voorspellen.
 





Beter Voorspellen?
Preciesheid en/of 
Accuraatheid van
voorspelmodellen

...dus ook verifiëren!

Voorspellen

Foresight. Voorspellen.
 

Accuraat Inaccuraat

Precies

Niet precies



Beter Voorspellen,
maar voor hoe lang?

Voorspellen

Strategie. Voorspellen.
 

Voorspellen:
● Voorspellingen worden accurater door o.a. digitalisering, big data, betere analytics
● Echter, de houdbaarheid van voorspellingen wordt eerder korter door de 

kenmerken van een V.U.C.A-context. 
● Voorspellingen bieden houvast. Maar schijnzekerheid ligt op de loer. 



Meer weten?

Voorspellen

Foresight. Voorspellen.
 



Trenddynamiek:
Trends als krachtmeting;
Het is net natuurkunde...

Foresight

Foresight. Trenddynamiek.
 

De Trend

tegentrend  

Stuwende
kracht(en)

Blokkade(s)

Trendbreker



Voorspellen
-

Het verbinden
van ontwikkelingen

Voorspellen

Foresight. Voorspellen. 
 

Signalen
• afwijkende geluiden
• ambiguïteit over betekenis
• (te) snel als onzin bestempeld
focus.  early warning

Trendensen
• korte termijn voorspelbaarheid
• vaak volatiel (onzeker?)
• snel over- & onderschat
focus.  schakelkracht

structuren & systemen.
• robuust, voorspelbaar, traag
• fundamentele change driver 

(paradigm shift?)
• Hoewel veelal bekend, erkend

maar impact onderschat
focus.  lange termijn anticipatie



Over FutureFlock. Bart Götte.

Over FUTUREFLOCK

Foresight & Strategy. 
Wij zijn een bureau voor toekomstige zaken. Toekomsten ontdekken is wat ons hart sneller doet kloppen. 
Foresight & Strategie-ontwikkeling is wat we doen. Onze klanten kenmerken zich door een langetermijnperspectief, de 
behoefte aan een gestructureerde en inspirerende toekomstbenadering, en de bereidheid te investeren in 
anticipatiekracht.  futureflock.nl

OVER BART GÖTTE | Business Futurist | 06-48611516 | BART.GOTTE@FUTUREFLOCK.NL

Bart Götte MBA begeeft zich als toekomstdenker en strategie ontwikkelaar op het snijvlak van psychologie, bedrijfskunde 
en technologie. Als oprichter van FutureFlock daagt hij bestuurders, managers en beleidsmakers uit voorwaarts te denken. 
Bart rekt de strategische kaders van organisaties op, ontwikkelt nieuwe strategische perspectieven, en stimuleert de 
alertheid en anticipatiekracht van mensen in een snel veranderende context. 

Bart verzorgt diverse executive courses op het gebied van foresight & strategy en is verbonden als docent aan Nyenrode 
Business Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, en Business School Windesheim.

Bart werkte voorheen onder andere bij bij KPN Research (Future Studies), PinkRoccade, en MarketReponse. Bart heeft een 
master in experimentele psychologie (Vrije Universiteit 1996) en een executive MBA (valedictorian) bij Nyenrode Business 
Universiteit (2006). linkedin/in/bartgotte


