GARTNER’S HYPE CYCLE

IN PERSPECTIEF PLAATSEN

Een korreltje zout

,,De Hype Cycle is een belangrijk product, maar we moeten ‘m zeker niet belangrijker
maken dan hij is. Gartner is natuurlijk een consultancybureau en de Hype Cycle hun
marketingproduct. Ik en andere trendwatchers komen niet altijd bij dezelfde producten en technologieën uit, qua voorspellingen.
Het is een glazen bol: wat komt eraan? En de waarde zit ook in de een teleurstellingscurve: het is dan toch niet zo mooi of komt niet zo snel als gedacht. Maar, bedrijven
die meegroeien in de teleurstellingscurve en dan blijven ontwikkelen, zijn altijd de
winnaars van het latere moment.’’

Gartner’s Hype Cycle voorspelt wanneer nieuwe technologieën mainstream
en alledaags worden. Trendwatcher en Groninger Jarno Duursma (Studio
Overmorgen) werpt een kritische blik.
Tekst: Karlijn ter Horst
Vorm: Harry Kasemir

AI: de motor van verandering

,,Van veel technologische veranderingen die gaande zijn en ook genoemd worden in
de Hype Cycle, is Artificial Intelligence (AI), of kunstmatige intelligentie, vrijwel altijd
de motor. Natuurlijk wordt hardware van robotica beter, gaan batterijen langer mee,
worden 3D-printers beter en worden sensoren voor Internet of Things (IoT) goedkoper, beter en kleiner. Maar, dat zijn stiekem bijzaken. De kern is kunstmatige intelligentie. AI is verantwoordelijk voor veel kwalitatieve groeispurten van technologie.’’

Jaren tot algemeen gebruik:
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
Meer dan 10 jaar
Digital Twin
Biochips
Smart Workspace
Brain-Computer Interface

Blockchain hoeft de prullenbak niet in

,,Mensen die blockchain terugverwijzen naar de prullenbak, hebben zich niet genoeg
verdiept. Wie de juiste mensen volgde afgelopen jaren, zoals Rutger van Zuidam en
Lykle de Vries, weet beter. Je krijgt snel mensen die bijvoorbeeld roepen: ‘alles wat op
de blockchain staat is waar!’.
Zo werkt het niet. Het is geen waarheidsmachine. Of mensen zien de bitcoinprijs
kelderen en zeggen: ‘het is mislukt.’. Over een paar jaar zijn er toepassingen die strak
ingesneden zijn op blockchain, op voor de technologie specifiek relevante plekken.’’

Deep Neural Nets (Deep Learning)
Carbon Nanmotube

Autonomous Mobile Robots
Smart Robots

IoT Platforms
Silicon Anode Batteries
Silicon Anode Batteries

Prediction products

Blockchain

Deep Neural Network ASICs

,,Technologieën zijn steeds beter in staat om te bepalen hoe we ons voelen en ons
gedrag te voorspellen. Tech dringt binnen bij ons als mens: het bepaalt emoties
en gedrag. Is dat eng? Jazeker. Prediction products worden de toekomst.
Bedrijven manipuleren richting de voor hen commercieel meest interessante uitkomst. Software bedrijven snappen steeds beter wie we zijn, wat we
doen en wat we willen. We zijn diep van binnen nog steeds dieren met
heel voorspelbaar instinctief gedrag. Bedrijven weten dat.

Al PaaS
Quantum Computing
5G
Connected Home

Voplumetric Displays

Autonomous Driving Level 4

Healing System Technology
Conversational Al Platform

Mixed Reality

Autono,mous Driving Level 5
Edge Al
Exoskeleton
Blockchain for Data Swcurity
Neuromorphic Hardware
Knowledge Graphs
4D Printing

Artificial General
Intelligence

Smart Fabrics

Augmented Reality
Smart Dust
Flying Autonomous Vehicles
Biotech-Cultured or Artificial Tissue

Ontspruiten technologie

Piek van opgeblazen
verwachtingen

Trog van desillusie

Helling van verlichting

Niveau van hoge productiviteit

Menselijke vaardigheden overgenomen

,,Systemen nemen menselijke vaardigheden steeds vaker over. Ze verdwijnen uit het
takenpakket van mensen. Bijvoorbeeld het beantwoorden van veelgestelde vragen. En
daar is geen mens rouwig om, want dat zijn saaie taken.
Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? De mensen die buiten de boot vallen, zijn - in
tegenstelling tot wat veel mensen denken - niet de mensen wier banen verdwijnen
door robots. Dat zijn de mensen die niet meer kunnen aanpassen aan de snelheid van
verandering. Mensen die niet leergierig of aanpassingsgericht zijn. In ieder domein
zitten mensen die zich niet kunnen aanpassen, niet kunnen ontleren en dus geen
nieuwe vaardigheden leren.’’

Meerwaarde van de mens

,,Hoe slim Alexa ook is, ze heeft het gevoelsleven van een magnetron. Ze kan goed
dingen veinzen, maar het is absoluut geen mens. Het onderscheidende vermogen van
de mens ligt van binnen. Hoe ben je in staat om je menselijke vaardigheden te
ontwikkelen, zowel je lichte als je donkere kanten?
Hoe maak je oprecht de connectie? Menselijk contact wordt een luxeproduct. Ik
roeptoeter niet dat iedereen in therapie moet, maar stiekem vind ik dat wel. Als je je
daarin ontwikkelt en je verschillende kanten onder ogen durft te komen, dan zal de
groei die je dat als mens oplevert in de toekomst doen onderscheiden van slimme
machines. En dat is niet toevallig dat je een sociaal vaardigheidje hebt geleerd, maar
dat je oprecht en wezenlijk bent. Innerlijke vervulling kan in heel veel domeinen
meerwaarde leveren.’’ Door dit te doen werk je aan je talent, maar ook aan je belemmeringen, flexibiliteit en zelfreflectie. Superbelangrijk voor de toekomst.

