
Bijlage 10: Voor u gelezen ‘The Economist’: ‘De derde industriële revolutie’  
 

De derde industriële revolutie  
Digitalisering van productie, crowd sourcing, wereldwijde samenwerkingsverbanden en open 

innovatie in een genetwerkte economie, cloud computing, FTTH, … 
 

FTTH ultrasnel internet  
Fiber to the Home, 100 Mbit/s stroomopwaarts ‘voor iedereen’  

 

 België 3.0 
Productie 3.0, Onderwijs 3.0, Gezondheidszorg 3.0, Wetenschap 3.0, Overheid 3.0 

 

Duizenden KMO’s, zelfstandigen, thuiswerkers/‘kenniswerkers’ transformeren België 
tot dé kennisregio – het ecosysteem - van de derde industriële revolutie 

Verder denken dan ‘loonkost’, ‘index’, ‘exorbitante bonussen’, ‘verhuizen naar buitenland’, … 
 

   
 

Brede bewustmaking van de nieuwste technologische ontwikkelingen en het gedachtegoed van de derde industriële 
‘collaboratieve’ revolutie, toegepast op ‘de onderneming’, ‘onderwijs’, ‘geneeskunde’, ‘wetenschap’ en 

‘overheid’ (gefaciliteerd door Fiber to the Home) leidt tot “Drie maal meer lokaal verankerde ondernemingen 
die de internationale gazellesprong lukken” en tot nieuwe algemene economische groei. 

 

PRODUCTIE 3.0 (Collaboratieve productie) 
 Productie keert terug uit de lageloonlanden. Ondernemers staan dichter bij hun klanten om sneller 

op nieuwe, gepersonaliseerde behoeften in te spelen. (de loonkosten in China stijgen met 20%/jaar, 

transportkosten worden geïnternaliseerd) 
 Kleine hoogtechnologische fabriekjes fabriceren ‘bij ons’ beperkte hoeveelheden van hooggespecialiseerde 

producten. 

 Zij doen beroep op een lokaal én internationaal netwerk van complementaire partners ‘kenniswerkers’  

 De meeste nieuwe banen zijn niet te vinden op de fabrieksvloer maar in ‘kantoren’ – ook in 

thuiskantoren (ontwerpers, ingenieurs, ICT-specialisten, accountants, marketing- en logistieke 
specialisten, andere ‘kenniswerkers’/professionelen). 

 

Dankzij 
1. nieuwe materialen, goedkope robots, slimme software, 3D printers, een overvloed van online diensten uit ‘de 

wolk’;  
2. FTTH glasvezel ‘voor iedereen’ (… een natuurlijk monopolie?) 

 

 
 

 

 De digitalisering van de productie transformeert niet alleen hoe 
producten gefabriceerd worden maar ook de inhoud van het werk.  

 

 Terug naar het maken van producten, fabricage blijft belangrijk. 
 

 Allemaal samen ‘collaboratief’ fabriceren. De voordelen van 
crowdsourcing. 

 

 Automatisering. De toekomst maken. Robotten en mensen 
werken samen om nieuwe producten op nieuwe manieren te 
bedenken en te produceren. 
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- Manufacturing is going digital (upstream & downstream) 

- The cost of producing much smaller batches of a wider variety, with each product tailored precisely to each 

customer’s whims, is falling.  
- The factory of the future will focus on mass customisation—and may look more like those weavers’ cottages than 

Ford’s assembly line. 

- The internet allowing ever more designers to collaborate on new products (lokale en internationale 

samenwerkingsverbanden van thuis uit)  

- Start with little besides a laptop and a hunger to invent. 

- The revolution will affect not only how things are made, but where. (3-D printing thuis)  

- Governments will have difficulty adapting to the new age of better products, swiftly delivered. Their instinct is to 

protect industries and companies that already exist, not the upstarts that would destroy them. They spend billions 
backing the new technologies which they, in their wisdom, think will prevail.  

- Governments have always been lousy at picking winners, and they are likely to become more so, as legions of 

entrepreneurs and tinkerers swap designs online, turn them into products at home and market them globally from 
a garage or an African village. 

- Just as digitisation has freed some people from working in an office, the same will happen in manufacturing. 

Product design and simulation can now be done on a personal computer and accessed via the cloud. It means 

designers and engineers can work on a product and share ideas with others from anywhere. “It means the 
factory of the future could be me, sitting in my home office or in an African village.” 

 
ONDERWIJS 3.0 (Collaboratief onderwijs) 

 De transformatie van het pedagogisch model van de vorige eeuwen door nieuw samenwerkend leren, in een open 

internationale universiteit, waar collaboratieve kennis en cursusinhoud continu gedeeld en geïnnoveerd wordt, rijk 
geïllustreerd met 3D HD video’s en simulatie-oefeningen. Studenten wisselen kennis uit met collega’s aan de 

beste universiteiten ter wereld. De auditoria van onze universiteiten transformeren zich tot agora’s waar 

studenten inzichten afkomstig van over gans de wereld met elkaar confronteren onder leiding van een coach, een 
lokale professor ‘primus inter pares’ (enorme besparingen, nieuwe competenties).  

 
WETENSCHAP 3. 0 (Collaboratieve wetenschap) 

 ‘Open’ collaboratieve kenniscreatie in een genetwerkte onderzoekswereld versnelt wetenschappelijke 

ontwikkelingen. Zelfs de zelfstandige ondernemer schakelt zich in een onderzoeksnetwerk met de meest 

toonaangevende centra in zijn specialisatiedomein.  
 

GEZONDHEIDSZORG 3.0 (Collaboratieve gezondheidszorg) 
 Het elektronisch medisch dossier voor iedereen. De eerstelijnsgezondheidszorg voedt massaal het medisch dossier 

‘van iedereen’ dat evolueert tot een bron van nieuwe geneeskundige inzichten en geïndividualiseerde therapieën. 

(enorme besparingen, nieuw welzijn)  
 

OVERHEID 3.0 (Collaboratieve overheid) 

 Ook de overheid vindt zich opnieuw uit door online massa’s als waakhonden, door nieuwsoortige participatieve 

regelgeving, global governance en wereldwijde justitie. Omdat alle belangrijke infrastructuren van een land 
(nutsbedrijven, ondernemingen, banken, administraties, … ) nu eenmaal geïnterconnecteerd zijn staan zij ook 

open aan cyber-attacks. Een telecominfrastructuur onder streng toezicht van de overheid kan eens zo gemakkelijk 
een ‘cyber’-schild voor deze infrastructuren invoeren. Idem voor de bescherming van de privacy. 
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