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2016 was het jaar van de angst.
Angst voor terrorisme, angst
voor migratie, angst voor de 
opwarming van de aarde, angst
voor vergrijzing, angst voor
werkloosheid door de opruk-

kende digitalisering, angst voor het uit-
eenvallen van Europa, angst voor de brexit,
angst voor de sociaal-economische achter-
uitgang, angst voor de angst. We zijn bang
de oude wereld te verliezen. Maar onder
die donkere sluier van angst zagen we dit
jaar ook duidelijk de kiemen van het sys-
teem 3.0 dat in de volgende decennia tot
volle wasdom zal komen.

De eerste kiem van dit nieuwe systeem
is de definitieve doorbraak van de vergroe-
ning van onze energieproductie, industrie
en mobiliteit. De beslissing op de VN-
klimaatconferentie in Marrakech van no-
vember 2016 om de implementatie van het
klimaatakkoord van Parijs te versnellen is
een teken aan de wand. Door de kracht van
overheidsstimulansen, competitieve inno-
vatie en schaaleconomieën is de kostprijs
van hernieuwbare energie zo spectaculair
gedaald dat het stadium van gesubsidieer-
de productie zoetjesaan voorbij is.

Piekoliecrisis
De recente beslissing van de OPEC om de
productie van ruwe olie te beperken en de
coming-out van Donald Trump als een fan
van steenkool en olie zijn achterhoedege-
vechten die het onvermijdelijke even uit-
stellen, maar uiteindelijk de vergroening
alleen maar versnellen. De voorspelde uit-
putting van de wereldvoorraad olie en de
daaropvolgende maatschappelijke ineen-
storting, de zogenaamde piekolie crisis,
komt er nooit. 

De vergroening is onvermijdelijk, om-
dat ze economisch logisch is geworden.
Moreel gemotiveerde acties gaven de eer-

ste duw, maar nu ook de mobiliserende
kracht van eigenbelang aan dezelfde kar
trekt, gaat het pas echt vooruit met de ver-
groening.

Een van de vele voorbeelden is Tesla, 
dat zijn gigantische batterijfabriek in de
woestijn van Nevada in 2017 definitief in
gebruik neemt om in 2018 op volle toeren
te draaien. De prijs van batterijkracht zal
nog meer kelderen, wat de elektrificatie
van onze mobiliteit een geweldige stroom-
stoot zal geven. Alle autoproducenten zul-
len volgen, op straffe van geleidelijke irre-
levantie. Binnen tien jaar is de diesel gro-
tendeels verdwenen. Binnen twintig jaar
begrijpt niemand nog waarom we ooit
met die inefficiënte, schokkerige, smerige
en lawaaierige verbrandingsmotoren rond
hebben gereden. Grote investeringen in
nieuwe netwerken om deze elektrische
mobiliteit draaiende te houden en de bij-
behorende werkgelegenheid zijn onder-
weg, al moeten de autoproducenten de
netwerken hier of daar zelf aanleggen. 

De productiesites voor hernieuwbare

energie zijn breed verspreid over vrijwel
alle landen (wind, zon, water, getijdenwer-
king, grondwarmte, restwarmte) en in die
landen over heel wat leden van de maat-
schappij. Olie- en gasbronnen daarente-
gen zijn maar op bepaalde punten toegan-
kelijk. Die punttoegankelijkheid van olie-
en gasvoorraden heeft er helaas al te vaak
toe geleid dat na de ontdekking van olie-
of gasvoorraden de maatschappelijke fo-
cus verschoof van productie naar extractie.
Het politieke proces en de interactie tussen
burgers ontaardde na de ontdekking van
natuurlijke rijkdommen al te vaak in een
genadeloos gevecht om de controle over
die middelen, met veelal autocratie, bur-
geroorlog of zelfs anarchie en de daaruit
volgende maatschappelijke stagnatie tot
gevolg. Het was maar weinig landen gege-
ven aan deze vloek te ontsnappen.

De vergroening van de energieproduc-
tie zal dat radicaal veranderen. De totale
onrust die we nu in het Midden-Oosten
zien, is deels een symptoom van het begin
van het einde van het olietijdperk en

draagt na de onvermijdelijke overgangs -
crisis de belofte van nieuwe mogelijk -
heden in zich.

De tweede kiem is de definitieve door-
braak van de digitalisering en de robotise-
ring. Dat soort technologische disruptie
gaat aanvankelijk doorgaans gepaard met
werkloosheid, sociale onrust en angst. We
zien in eerste instantie immers vooral de
banen die bedreigd worden. Maar de digi-
talisering zal ook de omschakeling van het
wereldwijde economisch model van eigen-
dom naar gebruik in een spectaculaire
stroomversnelling brengen.

Fetisj
Sommigen willen goederen hebben om ze
te hebben, ieder zijn fetisj. Maar de mees-
ten stellen goederen vooral op prijs om ze
te kunnen gebruiken. De waarde van het
goed bestaat dus voornamelijk uit de dien-
sten die dat goed ons levert. Je zou ons hele
productie- en consumptiesysteem kunnen
omgooien van eigendom van een goed
naar het gebruik van een stroom diensten
die dat goed je levert. Voor muziek zijn we
al zover. Ik kocht cd’s, de generatie na mij
kocht muziek op iTunes, en de jongste ge-
neratie koopt een stroom muziekdiensten
van streamingsites zoals pionier Spotify.

Het komende decennium maakt dat
dienstenmodel de overstap naar fysieke
goederen. Je koopt geen auto, maar kilo-
meters multimodale mobiliteit met toe-
gang tot openbaar vervoer, fiets en auto; 
je koopt geen koelkast, maar uren koeling;
je koopt geen wasmachine, maar uren
wassen. 

De enorme informatievoordelen die
met de digitalisering gepaard gaan, ma-
ken het erg gemakkelijk om commerciële
of coöperatieve deelplatformen te organi-
seren en het nieuwe gebruiksmodel uit te
rollen in de hele maatschappij. Dat nieuwe
model verandert alle economische stimu-
lansen en verhoudingen. Omdat ook on-
derhoud en een garantie op snelle repara-
tie onder de langetermijncontracten met
klanten vallen, krijgen producenten dui-
delijke stimulansen om duurzame produc-
ten te maken en wordt ons weggooimodel
vervangen door een onderhouds- en her-
stelmodel. Als er iets aan uw toestel man-
keert, komt een lokale vakman u helpen.
De onderdelen voor alle courante herstel-
lingen en merken zijn digitaal beschikbaar
en worden lokaal en op het juiste moment
ge-3D-print. Een substantieel deel van uw
maandelijkse betalingen gaat zo naar nut-
tige werkgelegenheid in deze lokale en cir-
culaire onderhouds- en hersteleconomie.

Dit nieuwe model zal het niet alleen ha-
len omdat het duurzaam is, maar omdat
het een beter businessmodel is voor bur-
gers, bedrijven en de hele maatschappij.

2016 was een bewogen jaar. Een roetsj-
baan van aanslagen, van brexit en van
Trump. Wat brengen 2017 en de nabije
toekomst ons? We vroegen tien opi-

niemakers om in hun glazen bol te kij-
ken. Vandaag buigt Koen Schoors zich
over het komende nieuwe economisch
model.

De totale onrust die we 
nu in het Midden-Oosten
zien, is deels een symptoom
van het begin van het 
einde van het olietijdperk.

Een nieuw, beter 
en duurzaam 
economisch 
model ontluikt.

KOEN SCHOORS

Als Axel Witsel zijn diensten ver-
koopt aan een Chinese club op
het hoogtepunt van de Chinese
voetbalmarkt wordt hij door

sommige journalisten omschreven als een
geldwolf die de voetbalsport schoffeert.
Als Marc Coucke zijn bedrijf verkoopt op
het hoogtepunt van de farmamarkt, klinkt
er een lofzang door het hele land en
spreekt men van verstandig ondernemer-
schap. De ongelijke behandeling van Wit-
sel en Coucke typeert het scheefgetrokken
perspectief over topvoetballers in de 
media en bij het brede publiek. Voet -
ballers verdienen beter - letterlijk en 
figuurlijk.

Liefde voor de sport
‘Witsel houdt niet van zijn sport, is heb-
zuchtig en een overschat talent dat kiest
voor het geld en niet voor de sport’, lijkt de
gangbare publieke opinie te zijn. Niets is
minder waar. Topvoetballers zoals Witsel
verrichten al sinds hun zesde levensjaar
elke dag gemiddeld 4 tot 8 uur zware 
fysieke arbeid zodat ze telkens weer hun
fysieke grenzen kunnen verleggen.

Vanaf ongeveer hun tiende levensjaar al
zetten ze hun sociale en familiale leven on
hold, kennen ze amper vrije weekends en

staan ze dagelijks onder flink wat fysieke
en mentale druk.

Dat gebeurt gedurende geruime tijd,
zonder enige zekerheid dat al die inspan-
ningen zich ooit vertalen in financieel ge-
win. De kans om in het voetbal de absolute
top te halen is nagenoeg nihil. Net het 
plezier in het voetbal en de liefde voor de
sport zetten topvoetballers ertoe aan die
inspanningen elke dag weer op te bren-
gen. Het tegendeel beweren is een gebrek
aan respect voor alle opofferingen die een
voetballer zoals Witsel zich ooit in alle
anonimiteit en eenzaamheid heeft ge-
troost. 

Liefde voor het geld
Net zoals ondernemingen zijn voetballers
economische actoren die winst moeten
trachten te maken. Maar blijkbaar is winst
maken als voetballersonderneming onge-
hoord. Dat is frappant, want de voetbal-
lersonderneming kent een zeer korte en 
risicovolle levensduur. De carrière van een
voetballer stopt ongeveer op 35 jaar. Die
verdienperiode kan ook plots vervroegd
aflopen bij een zware blessure.

Veel winst maken in korte tijd is dus es-
sentieel als voetballersbedrijf. Bovendien
kennen voetballersondernemingen een

zeer lange investeringsperiode voor ze we-
ten of en hoeveel return on investment er
zal zijn.

Terwijl bepaalde markten nog toe-
gangsdrempels kennen zoals een beperkte
toegang tot kapitaal of kennis, is de markt
van voetballers een van de meest competi-
tieve en globale ter wereld. Iedereen, rijk 
of arm, waar ook ter wereld, kan beginnen
te voetballen. Veel competitiever kan een
markt niet zijn.

Als voetballers in zo’n hyperconcurren-
tiële markt de top van de piramide halen,
verdienen ze astronomisch veel geld om-
dat ze beduidend beter, sterker en efficiën-
ter zijn dan hun concurrenten. Gelet op de
korte en risicovolle carrière is het dan ook
maar de ondernemerslogica zelve dat een
voetballer aan de top van de piramide in-
gaat op een financieel interessant voorstel
dat zijn financiële toekomst veiligstelt.

Dat dit voorstel uit China komt, doet
niet ter zake. Coucke zou zijn bedrijf ook
verkocht hebben aan Chinezen als die een
hogere prijs geboden hadden. Het getuigt
enkel van verstandig ondernemerschap.

Stijn Francis
Zakelijk begeleider van topsporters.

Als Marc Coucke zijn bedrijf
op het hoogtepunt van de
farmamarkt verkoopt,
klinkt er een lofzang in 
het hele land en spreekt
men van verstandig 
ondernemerschap.

Witsel verdient
beter dan 
gratuite kritiek.

Axel Witsel maakt als eerste Rode Dui-
vel een transfer naar een Chinese voet-
balclub. Hij zou er naar verluidt een
jaarsalaris van 18 miljoen euro verdie-
nen. De vele kritiek die Witsel voor zijn
keuze oogst, is onterecht.

STIJN FRANCIS

Koen Schoors
Professor economie UGent


