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nepnieuws
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nepnieuws
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future science
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kort voorstellen

• Ruud Smeulders (dr ir R.J.A.M. Smeulders)


• innovatiemanager, futurist, trendwatcher


• fysicus (TUDelft), laser expert, R&D


• 17 jaar innovatiemanager voor financiële instellingen (Robeco 
Groep, Rabobank), nu eigen bedrijf


• boekje „3652 x morgen” over 10 jaar trendwatchen bij de 
Rabobank


• „Groot Innovatie Modellenboek” met 40 innovatie modellen/
methoden


• nu ruim 4 jaar zelfstandig (BrilliantBrains)
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3 scenario’s
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Supermens

Dark Side

Wonderwereld



Supermens scenario
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1ste scenario: Supermens
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Super Slim 
Ray Kurzweil

Super Fit

Super Sterk

Super Gezond



met superbrein dankzij AI
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AI naar Extended Brain
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2000 20201980 20602040

1997 
Kasparov 

verliest van 
Deep Blue

2011 
Watson wint  

Jeopardy

2016 
AlphaGo 

wint Go van 
Lee Se-dol

2025 
AI beter dan 

brein van 
mens

2014 
chatting bot 

Eugene 
Goostman 
doorstaat 
Turing test 
Kevin Warwick

2045 
Singularity: AI 

beter dan 
mensheid 

(Ray Kurzweil)

bron: university of Wisconsin-Madison 



met super lichaam dankzij robottechnologie
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bron: Cyberdyne exoskelet

bron: Phoenix, SuitX



robot ontwikkeling
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bron: Beleggers Belangen, 2016



robot ontwikkeling
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Wonderwereld
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2e scenario: Wonderwereld
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mooie steden

tof werk met veel vrije tijd reizen en vermaak in VRalles smart

wonderlijke gebouwen



met prachtige smart steden
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onderwaterstad



alles steeds meer smart
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dankzij (ondermeer) IoT
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en dankzij VR en AR ontwikkeling
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kunnen we reizen zonder limit
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Dark Side scenario
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3e scenario: Dark Side
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door cybercrime big data en treinnetwerk 
onbeheersbaar

verdwalen in VR

robots dominant



door cybercrime (is al dominante criminaliteit)
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autonome robots worden gehackt
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robots worden slimmer en overheersen
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Ex Machina iRobot

IQ>>10.000



allemaal plausibel, maar ….
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het is aan jullie wat toekomst wordt!
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  wrap up

• er zijn vele plausibele toekomstscenario’s mogelijk

• zowel positief als negatief; er zijn eigelijk veel meer 

negatieve scenario’s dan positieve

• richten op een positief wereldbeeld en zelf zorgen dat 

dit er komt is beste aanpak


• contact: info@brilliantbrains.nl
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