Roadmap Next Economy – verklarende begrippenlijst
De theorieën en beschrijvingen van de economie van de (nabije) toekomst
kennen een heel scala aan nieuwe termen, niet zelden afkomstig uit de wereld
van internet. Ze komen dus ook voor in de Roadmap Next Economy van de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een aantal belangrijke begrippen uit dit
nieuwe economische jargon zetten we hieronder op een rijtje.
Accelerator
Letterlijk: versneller of gaspedaal. Inhoudelijk programma, meestal gedurende
een aantal maanden, om een startup intensief te begeleiden naar een bepaald
doel.
Big data
Containerbegrip dat een grote rol speelt in de ontwikkeling naar een nieuwe, op
internet gebaseerde economie. De definitie is niet heel duidelijk, maar het woord
big kan betrekking hebben op de hoeveelheid gegevens, de diversiteit van de
data en de snelheid waarmee ze kunnen worden opgevraagd. In het kader van
economische ontwikkeling moeten we vooral denken aan het feit dat steeds
meer apparaten data verzamelen, en dat het delen, verrijken (‘datafusie’) en
gebruiken van die data aan de basis ligt van heel veel mogelijke nieuwe
producten en diensten en van het ‘smart’ maken van allerlei onderdelen van de
samenleving, van productie tot logistiek, van onze energiehuishouding tot onze
gezondheid.
Blockchain
Blockchain is een nieuwe database-technologie die onder meer aan de basis lag
van de bitcoin. Een blockchain database is decentraal en open, en voor iedereen
is zichtbaar wat er wanneer is veranderd. Niemand is eigenaar van een
blockchain database; iedereen die dat wil, kan eraan deelnemen. Het voordeel
van zo’n open database is dat hij niet kan worden gekraakt door hackers. Een
blockchain database maakt mogelijk wat het internet mogelijk maakte voor
informatie: data delen met iedereen. Omdat het complexe, decentrale netwerken
op een transparante wijze vormgeeft en fundeert, kan blockchain zich
ontwikkelen tot een van de belangrijkste technologieën van de nieuwe economie.
Circulaire economie
Een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, hergebruikt
zoveel mogelijk materialen. Het idee van de circulaire economie is gebaseerd op
het bewustzijn dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet beperkt zijn en
uitgeput raken als we de grondslagen van de economie niet veranderen.
In de circulaire economie wordt zoveel mogelijk hergebruikt: producten,
onderdelen of grondstoffen. Producenten houden er bij het ontwerp al rekening
mee dat onderdelen zoveel en zo makkelijk mogelijk opnieuw te gebruiken
moeten zijn. Natuurlijke grondstoffen of reststoffen moeten direct en veilig terug
kunnen het milieu in.

Derde industriële revolutie
Na de eerste industriële revolutie (stoom) en de tweede industriële revolutie
(massaproductie) zijn staan we nu aan de vooravond van een derde. De pijlers
daarvan zijn de ontwikkeling van internettechnologie en de transformatie van
onze energiehuishouding.
De bedenker van het concept van de derde industriële revolutie is de
Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. Rifkin adviseert over dit onderwerp onder
meer de Europese Unie en China, en is nu ook betrokken bij de Roadmap Next
Economy van de MRDH.
Big data zijn de brandstof van de derde industriële revolutie. Slimme apparaten
die data verzamelen en onderling zijn verbonden via internet, maken het
mogelijk om de economie en de samenleving efficiënter, zuiniger en duurzamer
te laten functioneren. Consumptie, productie, recycling, logistiek; gebruikers en
makers van grondstoffen, energie en eindproducten – ze zijn in de nabije
toekomst allemaal verbonden en delen (verrijkte) gegevens via sensoren en
software. Het vormgeven aan deze nieuwe economie levert talloze nieuwe
bedrijven en banen op.
De andere bepalende factor is overgang van de samenleving van fossiele
brandstoffen naar schone energiebronnen. In plaats van de huidige situatie –
grote energieproducenten, voornamelijk fossiele brandstoffen – komt een veel
meer diverse energievoorziening: gebouwen gebruiken niet alleen energie maar
produceren ook en leveren aan het net, auto’s en bussen rijden op elektriciteit of
waterstof, en energie kan veel efficiënter worden opgeslagen dan nu.
Disruptieve innovatie
Een disruptieve innovatie is een nieuwe en ontwrichtende innovatie. Het
internet is de motor achter veel disruptieve innovaties die we op dit moment
zien: denk aan Whatsapp, AirBNB en Uber, die zorgden voor opschudding in
respectievelijk de telecombranche, de hotel- en de taxiwereld. Ook nieuwe
technologie kan disruptief zijn: denk aan 3D-printen, dat de komende decennia
een ingrijpende invloed zal hebben op de manier waarop we onze goederen
produceren.
Fab lab
Afkorting van fabricage laboratorium. Een plek waar met behulp van
computergestuurde apparatuur – bijvoorbeeld 3D-printers – op kleine schaal
onderdelen of producten worden gemaakt die voorheen alleen konden worden
gemaakt in massaproductie.
Field lab
Belangrijk in een innovatieve economie zijn field labs: locaties waar
ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische
oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en
toe te passen. In de Roadmap Next Economy staat het plan voor het Dutch Wind
Wheel: een icoon voor de nieuwe economie, een proeftuin waar alle innovaties
op het gebied van energie en digitalisering bij elkaar komen.
Incubator

Letterlijk: couveuse of broedmachine. Een organisatie, bestemd om de groei van
startende ondernemers naar succesvolle bedrijven te versnellen. Dat kan door
een combinatie van diensten: fysieke ruimte, (toegang tot) kapitaal, coaching en
begeleiding en de toegang tot netwerken.
Internet of Things
Het Internet of Things (IoT) is een van de grote drijvende krachten achter de
derde industriële revolutie. Steeds meer verbindt het internet naast mensen ook
apparaten. Centraal in het IoT staan met elkaar communicerende apparaten en
de virtuele cloud, waar die apparaten via internet gegevens kunnen uitwisselen.
Het IoT zal zich de komende decennia stormachtig ontwikkelen. De eerste
toepassingen zijn nu al zichtbaar: denk aan de mogelijkheid om via je
smartphone op afstand de verwarming thuis aan te zetten en je energiegebruik
in de gaten te houden. Maar de nabije toekomst heeft veel meer te bieden.
Sensoren in het wegdek kunnen bijvoorbeeld actuele informatie doorgeven over
de staat van het wegdek, neerslag en de drukte. Slimme verkeerslichten die via
de cloud informatie krijgen over de drukte, reageren daar vanzelf op. Auto’s die
op hun beurt ook met internet zijn verbonden, kunnen zo gladde wegen en files
vermijden. De praktische toepassingen van dit soort slimme apparaten die
gegevens uitwisselen via internet zijn eindeloos; denk aan het zo efficiënt
mogelijk stroomlijnen van de logistieke processen in de Rotterdamse haven.
De economische impact van het IoT is enorm: aan de ene kant in het bedenken
en bouwen van slimme toepassingen, aan de andere kant op het functioneren
van de samenleving – zeker ook in de regio Rotterdam Den Haag.
Launching customer
Het begrip launching customer betekent zoveel als ‘eerste afnemer’. Bij de
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is het van levensbelang dat er
een eerste afnemer is. Dat wekt vertrouwen en is van groot belang voor de
verdere ontwikkeling, financiering en vervolgopdrachten. Om innovatie te
bevorderen, kan ook de overheid deze rol vervullen.
Living lab
Internet-ontwikkelingen als Wikipedia en crowdsourcing laten zien dat het
vruchtbaar kan zijn om gebruikers te betrekken bij het realiseren of ontwikkelen
van een product of dienst. Een living lab is een research-concept waarbij de
gebruiker een belangrijke rol vervult. Het idee is dat nieuwe innovatieve ideeën
en concepten samen met gebruikers worden ontwikkeld en getest in levensechte
situaties.
Makerspace
Een makerspace is een ruimte waar creatieve makers – professioneel en hobbyist
– elkaar ontmoeten, en waar ze naast de ruimte ook machines delen en ideeën
uitwisselen. De ontwikkeling van makerspaces was in de jaren negentig van de
vorige eeuw het eerst te zien in gemeenschappen van hackers, maar als
broedplaats voor innovatie zijn ze nu ook steeds vaker te vinden in bijvoorbeeld
universiteiten. Een voorbeeld van een makerspace in de MRDH is te vinden in de
vroegere RDM-werf in Rotterdam.

Prosumer
Een samenvoeging van de woorden producer and consumer. In dit woord ligt de
trend vervat dat de traditionele grens tussen consument en producent aan het
vervagen is. Een duidelijk voorbeeld is de consument die zonnepanelen heeft op
het dak en het surplus aan energie teruglevert aan het elektriciteitsnet. Naar
verwachting zal als gevolg van technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen de grens tussen consument en producent de komende decennia
verder vervagen.
Scale-up
Een klein deel van de ondernemers die beginnen met een startup, slaagt erin het
bedrijf naar het volgende schaalniveau te brengen: een scale-up. Een scale-up is
een bedrijf dat drie jaar lang minstens groeit met 20 procent in omzet of aantal
werknemers, met minstens tien werknemers aan het begin van die periode.
Triple helix
Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een
kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen samenwerken. Dat bevordert zowel het vergaren, het delen
als het toepassen van kennis. Die samenwerking tussen overheid,
ondernemingen en onderwijs heet de triple helix.

