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Dag optie 1 (€)

1 dec 10

2 dec 15

3 dec 20

4 dec 25

31 dec 160

optie 2 (€)

0,1

0,2

0,4

0,8

Exponential?

107.374.182

Bonus per gewerkte dag



Technologie evolueert… exponentieel!



Technologieën op rand van doorbraak

…



Mix van generaties

Bron: www.mind-shake.com

Bron: engage.intel.com

Bron: blog.helpshift.com



Exponentiële organisaties (ExO’s)

http://top100.exponentialorgs.com/



Maar… 



Maar…

• ‘lowtech’ - innovatie • keuze + test • logistiek

ToeleveranciersMatrassenproducenten



Maar…



Maar…

• ‘lowtech’ – keuze • e-commerce • logistiek

• test

Matrassenproducenten Toeleveranciers



Maar…



Exponentieel?



Maar… 



Lineair denken in een exponentieel veranderende wereld



Lineair denken in een exponentieel veranderende wereld





Core Business

90%

Expo-
nentieel
denken

10%

Lange termijn

Exponentieel denken & de dagelijkse realiteit



Core Business Exponentieel denken

Exponentieel denken & de dagelijkse realiteit



Exponentieel denken is…



54% van de jobs in EU gedigitaliseerd komende 10 tot 15 jaar
Frey, C. B. and Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible
are Jobs to Computerisation? Oxford Martin School Working Paper No. 7.

Jobs     Jobs 2.0 Jobs

En wat met onze jobs?



Mens vs. Technologie?



Skills in de ‘Smart Machine Age’

OLD SMART NEW SMART

I know I’m good at not knowing

I tell I ask

Mistakes are bad Mistakes are learning
opportunities

Perfectionism Learning

... …

Unieke vaardigheden als mens (voorlopig):
• kritisch denken
• innovatief denken
• creativiteit
• ons emotioneel verbinden met anderen





"Onderwijs is absoluut de cruciale schakel 
richting een transitie van de samenleving en 
economie.

Nu leveren wij kleine machientjes af, die 
schijnbaar goed voorbereid zijn, 
maar totaal niet wendbaar genoeg voor de 
nieuwe economie en samenleving.“

Jan Rotmans, transitieprofessor DRIFT (Bloovi, 17/8/17)







Golven van verandering die op ons af komen
Stap 1: golven zien

Stap 2: ons niet laten overdonderen
leren om de golven te trotseren
meer zelfs: te surfen op de golven





Innoveren in exponentiële tijden

10 november 2017 - Exponential thinking
Exponentiële trends, technologieën en businessmodellen

24 november 2017 - Innoveren met een exponential touch
Massive Transformative Purpose, exponentieel denken en missie/visie

8 december 2017 – Omgaan met exponentiële verandering
Impact verandering op bedrijf, medewerkers en omgeving

An Cosaert, Antwerp Management School & Exponential Academy
3 workshops - ARhus Roeselare
9-12 uur // max. 20 deelnemers // gratis

Inschrijven: www.exponentialacademy.be 
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Gerd Leonhard, futurist


