
mensen in de toekomstworden zij die het
internet maximaal kunnen benutten. Dát
moetenweonze kinderen leren.’
Rabaey: ‘Daaromishetonderwijshier in

volle verandering. Vroegermoest je de ba-
sics beheersen en zowerkte je je weg naar
boven. Bottom up. Tegenwoordig is de
vraag:watwil jebereiken?Alheelvroeggaat
menuitvanbepaaldedoelen.Hetonderwijs
wordt daaraan aangepast. Learning onde-
mand. Onlineleren is daar één onderdeel
van.Het komt erop aan studentende juiste
methodologie bij te brengen. De toegang
tot informatiedie jeaan jevingertoppenbe-
schikbaar hebt, is gewoon enorm.We zijn
onze hersenen aanhet herprogrammeren.
Vroegermoestenwe alles erin stompen, zo
veelmogelijkonthouden.Datheeftgeenzin
meer, nuwe ‘connected’ zijn.’

Van Bladel: ‘Maar waar blijven we dan
metdeniet-lucratieve skills?Welke rol is er
nogvoorkunstenaars?Hier inSiliconValley
isdatgeencarrièrediegewaardeerdwordt.
Gaat dat niet leiden tot culturele verar-
ming?’
Schrauwen: ‘Technologiemaaktnetveel

meer mensen creatief. Je ziet een explosie
van creativiteit omdatmensen software en
anderemiddelen krijgen.’

4
Vergroot Silicon Valley

de kloof tussen arm en rijk?

‘Wemoeten een basisloon
tegen de ongelijkheid invoeren.’

Vergroot Silicon Valley uit en je krijgt een
maatschappijmetgrotesocio-economische
tegenstellingen.Detechnologiehausseheeft
eenelite schatrijkgemaakt,maarvelenblij-
ven achter. San Francisco is de duurste stad
vanAmerika geworden,maar ook diemet
de hoogste inkomensongelijkheid, op het-
zelfde niveau als Rwanda. Bij elke nieuwe
overname of beursgang stroomt de op-
brengstnaareenkleineminderheid.Creëert
de technologie eenmaatschappij van een
select groepjewinnaars, en veel verliezers?
Inghelbrecht: ‘Dat heeft niet veel met

technologie te maken. Het zijn hier boo-
mendeeconomische tijden. Dat creëert een
marktmetgroteverschillen.Dat isookzo in
andere sectoren op andere plaatsen en op
anderemomenten in de geschiedenis.’
VanBladel: ‘Tochmerk ikdater voorbe-

paaldemensenmet nochtans uitstekende
vaardigheden hier geen plaats is. Mensen
die heel verstandig en uitstekend opgeleid
zijn, maar bijvoorbeeld werken als leer-
krachtof als therapeut.Zeverdwijnen,want
zekunnenhierniet leven,gewoonomdatze
voor andere studies hebben gekozen.’
Vanlerberghe: ‘Ik denkdatmensennog

altijd flexibeler zijn danwedenken. Er zijn
inhetverledenveel schokkengeweestwaar-
bij banen verdwenen of de arbeidsmarkt
compleetwerdverstoord.Dewerkloosheid
bleekuiteindelijknietdramatisch toe tene-
men omdat mensen zich hebben omge-
schoold.’
Kestens: ‘Het probleem is dat technolo-

gie heel veel jobs zal veranderen en zal eli-
mineren. De technologie komt in handen
van een kleine groep mensen. Naar hen
vloeit de rijkdom.Die centralisatie dwingt
de overheid om de manier te veranderen
waaropde economiegeorganiseerdwordt.
Daarom is het een goed idee omeenbasis-
inkomen in te voeren.Want heel veel jobs
die al generaties bestaan, gaan verdwijnen.
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nier beschermen en garanderen dat nie-
mandmij verkeerd voorstelt.’
Schrauwen: ‘Dus, privacy is een excuus

om iemand anders te zijn dan je eigenlijk
bent.’
Gunst: ‘En het recht omeen bepaald ie-

mand te zijn. Ik vind dat privacy belangrij-
ker wordt naarmate we minder controle
hebbenoveronze identiteit.Alskinderen18
worden is hun leven al volledig blootgege-
ven op Facebook.’
Van Kerckhove: ‘Steeds meer mensen

zijnbereid informatie tedelenomereenbe-
tere service voor in de plaats te krijgen. Het
is eenuitwisseling.Mensenwetendatzebe-
ter bediendworden als zemeer informatie
delen.Maardanwel ingoedvertrouwenen
inhet juiste legalekader.Vertrouwen is een
van de belangrijkste troeven die bedrijven
indenieuwedigitalewereldzullenmoeten
uitbouwen.’

Watmoetenwedenken vanbedrijven
als Google en Facebook, die alles over
onsweten zonder datwe inspraak
hebben?
Vanlerberghe: ‘Je kanperfectuitloggenuit
alle diensten vanGoogle en nog altijd pro-
bleemloosallezoekdienstengebruiken.Na-
tuurlijk, als jemeerdienstenwil,moet je in-
loggen.Maar de keuze is er.’
Jonckheere: ‘Ik leef liever in eenwereld

waarinGoogle en Facebookdemacht heb-
ben dan in een waarin Goldman Sachs en
Monsanto dat doen. De eerste zijn veel
transparanter, enals zehetniet zijnworden
ze vaak teruggefloten door het volk. Kijk
naar Facebook, het wilde al enkele keren
dingen aanpassen aan zijn gebruiksvoor-
waarden. De community protesteerde, en
MarkZuckerbergmoest inbinden. Tot voor
enkele jarenwerd dewereld bestuurd van-
uit vollediggeslotenkamers enwasergeen
transparantie. Ikwil niet naïef zijn, ze heb-
ben nog altijd hun eigen motieven, maar
het iswel een gigantische stap vooruit.’
Vanlerberghe: ‘Een bedrijf als Google

kan alleen maar overleven als we het ver-
trouwen van de gebruiker behouden. Als
mensenGooglenietmeervertrouwen,kun-
nenzeheelmakkelijkoverstappennaaran-
dere diensten.’
Schrauwen: ‘Precies!Wantheeldebusi-

ness draait rondde gebruiker en zijn gege-
vens.’

3
Stompt de technologie

ons niet af?

‘Wemoeten onze hersenen
herprogrammeren.’

De technologie endedenkwijzedieuit Sili-
con Valley komen, hebben grote gevolgen
voor demanier waarop onderwijs georga-
niseerd wordt. Kinderen opvoeden is een
kwestie geworden van belangrijke keuzes
inzake technologie.EricSchmidt,deex-CEO
vanGoogle en nu voorzitter vanAlphabet,
raadtoudersaanomnogvoorzeaanseksu-
ele voorlichting doen een goed gesprek te
voerenmet hun kinderen over technologi-
scheopvoeding. Intussen tonenstudiesaan
dat smartphones en andere toestellen vre-

ten aan onze capaciteit omonze aandacht
te houdenbij één activiteit tegelijkertijd.’
Bouten: ‘Ik vrees datmijn generatie die

aandacht al niet meer heeft. Je leest nooit
nog een volledig artikel, je bent nooitmet
maarééndingbezig,maarconstantaanhet
multitasken tussen netwerken en notifica-
ties.UiteenrecentestudievanHarvardBusi-
ness Reviewblijkt datwe effectief dommer
wordendoor de smartphonemaatschappij
en haar constante afleiding.’
Schrauwen: ‘Veelproductenvandetech-

wereldzijnvirussenvoorhetbrein. Produc-
ten zijn succesvol als zo veelmogelijkmen-
sen er afhankelijk vanworden. De hele cul-
tuurmaakt een vormvandrugs.’
Vanlerberghe: ‘Klopt. Ik heb het steeds

moeilijker ommijn kinderen een boek te
doen lezen. Het is niet eenvoudig zeweg te
halen vanYouTube en chatfora.’
Kestens: ‘Bizar.Netwarenwenogaanhet

zeggen dat scholen van de oude stempel
voorbijgestreefd zijn en ze kinderenonvol-
doendedynamischgrootbrengen,omdatze
hen niet voorbereiden op de moderne
maatschappij, waarin flexibiliteit enmulti-
taskenbelangrijkzijn.Maar intussenvinden
we boeken lezen en Mozart spelen toch
waardevoller.Maardewereldevolueert toch
constant?We schrikken daar precies altijd
van.Het komt er altijd op aan je aan te pas-
sen.’
Rabaey: ‘Inderdaad, datmaakt nu een-

maal deel uit van de evolutie. Onzemense-
lijke soort is aanhet veranderen. Technolo-
gieconsumptieverandertonsbrein.Desuc-
cesvolstemensen zijn zij die de informatie-
overvloedhet bestweten te gebruiken. Dat
zal soms concentratie vragen,maar ook de
mogelijkhedenomheel snel informatiebin-
nen tehalen, zonderdat die in je hoofdop-
geslagenmoet zitten.’
Schrauwen: ‘Jawel, de meest effectieve

Uit een recente studie blijkt datwe effectief
dommerwordendoor de smartphone-
maatschappij en haar constante afleiding.
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DeTijdgoesSiliconValley

Als er geenmensenmeer onder de armoe-
degrens zitten,moet de overheid diemen-
sennietmeerondersteunen.Daardoorgaan
de kosten enormomlaag.’

Hoegaanwedat betalen?
Kestens: ‘Daarmoet demaatschappij voor
zorgen.We kunnen belastingen heffen op
inkomens boven een bepaald bedrag. Die
inkomstenhoevenniet langernaareeninef-
ficiënteoverheid tegaanomdearmste laag
te ondersteunen.’
Inghelbrecht: ‘Het idee van het basis-

inkomen is eenbeetje zoalsdat vande ‘rent
control’ inSanFrancisco,hetprincipewaar-
bij de huurprijzen van sommige apparte-
menten vastgelegdwerden ennietmeeste-
genmetdemarkt, kwestie vandezwakkere
huurders te beschermen. Het klonk heel
goedtoenhetwerduitgevonden.Maarder-
tig jaar later blijkt het niets dan ellende.De
gevolgenzijn totaal fout ingeschat.Deprik-
kels komen verkeerd terecht. Door het ba-
sisinkomenzullen veelmensenhet interes-
santer vindenwerkloos te zijn.’

5
Wanneer springt

de zeepbel uit elkaar?

‘Deze keer is het anders.’

Hoegroot is het risico op eennieuwe zeep-
bel? En hoeveel pijn gaat dat doen? De
waarderingenvanveel jongebedrijvenzijn
astronomisch. De club vanunicorns - start-
upsmeteenwaarderingvanmeerdan1mil-
jard dollar - lijkt elkeweek eennieuw lid te

Investeerders in techbedrijven
lijden aan FOMO: FearOfMissing
Out. De vrees omde volgende
Google temissen.
SHOWPAD

LOUIS JONCKHEERE

ADVERTENTIE

WAT KUNT U LEREN VAN SILICON VALLEY?

PIETERJAN BOUTEN:

‘Durf groter te denken. Het is een

cliché, maar dat is het verschil.’

PHILIP INGHELBRECHT:

‘Doe elke dag iets dat je bang

maakt. Dat kan over heel simpele

dingen in het leven gaan.’

ROEL PEETERS:

‘Pak je spullen en kom naar hier.’

BENJAMIN SCHRAUWEN:

‘Het maakt niet uit waar je werkt,

iedereen zit toch online.’

LOUIS JONCKHEERE:

‘Meer naar Star Trek kijken. Ik zou

zeggen: kom naar hier en keer nadien

terug en bouw iets op vanuit België.

Want zo genereer je meer onder-

nemers enmeer kapitaal.’

PIETER GUNST:

‘Zoek een rolmodel. En ook:

besef dat er een fantastisch vangnet

is in België in het geval iets mislukt.

Dus, go for it.’

JEAN-FRANÇOIS VAN KERCKHOVE:

‘Maak van groei je mentaliteit.’

JAN RABAEY:

‘Doe alleen wat je echt exciting vindt.’

DAVY KESTENS:

‘Omring je met de juiste mensen,

het soort dat je ook wil worden.’

MARC VANLERBERGHE:

‘Denk positief en volg je passie.

Het niveau van ervaring en van het

onderwijs is in België enorm hoog.

Er is geen enkele reden waarom

de volgende Google niet in België

kan worden opgericht.’

SIGRID VAN BLADEL:

‘Je zal waarschijnlijk falen.

Daar leer je enorm veel van,

meer dan van je succes,

want dat begrijp je niet altijd.’

verwelkomen. Opde beurs verkent deNas-
daq-index nieuwe records. Herinneringen
aandedotcomhypevan15 jaargeledendoe-
men overal op. Van nogal wat populaire
techbedrijven is het onduidelijk of er ooit
eenduurzamebusiness in zit.
‘Maar de wereld ziet er tegenover toen

helemaalandersuit!’, roeptdehele tafel.De
halve wereldbevolking is online, dus is de
markt van een internetbedrijf explosief ge-
groeid.Endoorsmartphones ishetwebmet
al zijnmogelijkhedennogbeterbereikbaar
voor iedereen. ‘Hetpotentieel vandemarkt
washeelbeperkt in2000,datstrookte totaal
nietmetdewaarderingen’, zegtKestens. ‘Dat
is inderdaad de bottom line’, weet Bouten.
‘Erzijnnugewoonveelmeermensenophet
internet.’

Peeters: ‘Nu is het inderdaad anders. In
2000trokkenheelonnozelebedrijvennaar
debeurs,bedrijvendievandaagnietaaneen
eerste kapitaalronde zouden geraken. Ze
haddengeenproduct, zehaddengeenom-
zet, laat staanwinst. Of zelfs gebruikers. En
iedereen dacht hij goed aan het beleggen
was.Vandaagzijnalleunicornsmetenorme
waarderingen private bedrijven. Ze zijn al-
lemaal in de handen van professionele be-
leggers.Enkijknaarhungebruikersennaar
deomzetvanUberenAirbnb.Diezijn feno-
menaal!’
VanBladel: ‘Momentje. De koers-winst-

verhoudingen zijn ‘off the mark’. Dat
schreeuwtomeencorrectie.Endiezalerko-
men. Maar de wereld zal blijven draaien.
Wat is er zo angstaanjagend aan cycli?
Waarommoetenwe daar schrik voor heb-
ben?Correctiesgebeurenaltijd. Erkomtal-
tijd die exuberantie en dan de terugslag.
Maarnetto ishetpatroondatweeropvoor-
uitgaan.’
Rabaey: ‘Er is te veel geloof in exponen-

tiële groei. Alsof het eindeloos blijft duren.
Maar zowerkt het niet. De curves schuiven
altijdop,groeiwordtaltijd vervangendoor
eenanderegroei.Daartussengebeurencor-
recties.’
Jonckheere: ‘Iedereen schreeuwde

moordenbrandtoenFacebookvoor 19mil-
jard dollarWhatsAppovernam.Ondertus-
senbleek dat het eenheel succesvolle over-
name is voor Facebook. Er zijn enkele tech-
nologieën die in staat zijn de wereld te
veroveren.’
‘Google bijvoorbeeld. En investeerders

gokken zwaar op de volgende Google. Ze
lijdenaanFOMO: FearOfMissingOut. Ja, er
zullen een aantal unicorns falen. Ja, som-
mige investeerders gaan honderdenmil-
joenen verliezen. Maar de boel zal kalme-
ren.Dewaarderingen zullen afnemen.Dat
is het.’
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mensen in de toekomstworden zij die het
internet maximaal kunnen benutten. Dát
moetenweonze kinderen leren.’
Rabaey: ‘Daaromishetonderwijshier in

volle verandering. Vroegermoest je de ba-
sics beheersen en zowerkte je je weg naar
boven. Bottom up. Tegenwoordig is de
vraag:watwil jebereiken?Alheelvroeggaat
menuitvanbepaaldedoelen.Hetonderwijs
wordt daaraan aangepast. Learning onde-
mand. Onlineleren is daar één onderdeel
van.Het komt erop aan studentende juiste
methodologie bij te brengen. De toegang
tot informatiedie jeaan jevingertoppenbe-
schikbaar hebt, is gewoon enorm.We zijn
onze hersenen aanhet herprogrammeren.
Vroegermoestenwe alles erin stompen, zo
veelmogelijkonthouden.Datheeftgeenzin
meer, nuwe ‘connected’ zijn.’

Van Bladel: ‘Maar waar blijven we dan
metdeniet-lucratieve skills?Welke rol is er
nogvoorkunstenaars?Hier inSiliconValley
isdatgeencarrièrediegewaardeerdwordt.
Gaat dat niet leiden tot culturele verar-
ming?’
Schrauwen: ‘Technologiemaaktnetveel

meer mensen creatief. Je ziet een explosie
van creativiteit omdatmensen software en
anderemiddelen krijgen.’

4
Vergroot Silicon Valley

de kloof tussen arm en rijk?

‘Wemoeten een basisloon
tegen de ongelijkheid invoeren.’

Vergroot Silicon Valley uit en je krijgt een
maatschappijmetgrotesocio-economische
tegenstellingen.Detechnologiehausseheeft
eenelite schatrijkgemaakt,maarvelenblij-
ven achter. San Francisco is de duurste stad
vanAmerika geworden,maar ook diemet
de hoogste inkomensongelijkheid, op het-
zelfde niveau als Rwanda. Bij elke nieuwe
overname of beursgang stroomt de op-
brengstnaareenkleineminderheid.Creëert
de technologie eenmaatschappij van een
select groepjewinnaars, en veel verliezers?
Inghelbrecht: ‘Dat heeft niet veel met

technologie te maken. Het zijn hier boo-
mendeeconomische tijden. Dat creëert een
marktmetgroteverschillen.Dat isookzo in
andere sectoren op andere plaatsen en op
anderemomenten in de geschiedenis.’
VanBladel: ‘Tochmerk ikdater voorbe-

paaldemensenmet nochtans uitstekende
vaardigheden hier geen plaats is. Mensen
die heel verstandig en uitstekend opgeleid
zijn, maar bijvoorbeeld werken als leer-
krachtof als therapeut.Zeverdwijnen,want
zekunnenhierniet leven,gewoonomdatze
voor andere studies hebben gekozen.’
Vanlerberghe: ‘Ik denkdatmensennog

altijd flexibeler zijn danwedenken. Er zijn
inhetverledenveel schokkengeweestwaar-
bij banen verdwenen of de arbeidsmarkt
compleetwerdverstoord.Dewerkloosheid
bleekuiteindelijknietdramatisch toe tene-
men omdat mensen zich hebben omge-
schoold.’
Kestens: ‘Het probleem is dat technolo-

gie heel veel jobs zal veranderen en zal eli-
mineren. De technologie komt in handen
van een kleine groep mensen. Naar hen
vloeit de rijkdom.Die centralisatie dwingt
de overheid om de manier te veranderen
waaropde economiegeorganiseerdwordt.
Daarom is het een goed idee omeenbasis-
inkomen in te voeren.Want heel veel jobs
die al generaties bestaan, gaan verdwijnen.
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nier beschermen en garanderen dat nie-
mandmij verkeerd voorstelt.’
Schrauwen: ‘Dus, privacy is een excuus

om iemand anders te zijn dan je eigenlijk
bent.’
Gunst: ‘En het recht omeen bepaald ie-

mand te zijn. Ik vind dat privacy belangrij-
ker wordt naarmate we minder controle
hebbenoveronze identiteit.Alskinderen18
worden is hun leven al volledig blootgege-
ven op Facebook.’
Van Kerckhove: ‘Steeds meer mensen

zijnbereid informatie tedelenomereenbe-
tere service voor in de plaats te krijgen. Het
is eenuitwisseling.Mensenwetendatzebe-
ter bediendworden als zemeer informatie
delen.Maardanwel ingoedvertrouwenen
inhet juiste legalekader.Vertrouwen is een
van de belangrijkste troeven die bedrijven
indenieuwedigitalewereldzullenmoeten
uitbouwen.’

Watmoetenwedenken vanbedrijven
als Google en Facebook, die alles over
onsweten zonder datwe inspraak
hebben?
Vanlerberghe: ‘Je kanperfectuitloggenuit
alle diensten vanGoogle en nog altijd pro-
bleemloosallezoekdienstengebruiken.Na-
tuurlijk, als jemeerdienstenwil,moet je in-
loggen.Maar de keuze is er.’
Jonckheere: ‘Ik leef liever in eenwereld

waarinGoogle en Facebookdemacht heb-
ben dan in een waarin Goldman Sachs en
Monsanto dat doen. De eerste zijn veel
transparanter, enals zehetniet zijnworden
ze vaak teruggefloten door het volk. Kijk
naar Facebook, het wilde al enkele keren
dingen aanpassen aan zijn gebruiksvoor-
waarden. De community protesteerde, en
MarkZuckerbergmoest inbinden. Tot voor
enkele jarenwerd dewereld bestuurd van-
uit vollediggeslotenkamers enwasergeen
transparantie. Ikwil niet naïef zijn, ze heb-
ben nog altijd hun eigen motieven, maar
het iswel een gigantische stap vooruit.’
Vanlerberghe: ‘Een bedrijf als Google

kan alleen maar overleven als we het ver-
trouwen van de gebruiker behouden. Als
mensenGooglenietmeervertrouwen,kun-
nenzeheelmakkelijkoverstappennaaran-
dere diensten.’
Schrauwen: ‘Precies!Wantheeldebusi-

ness draait rondde gebruiker en zijn gege-
vens.’

3
Stompt de technologie

ons niet af?

‘Wemoeten onze hersenen
herprogrammeren.’

De technologie endedenkwijzedieuit Sili-
con Valley komen, hebben grote gevolgen
voor demanier waarop onderwijs georga-
niseerd wordt. Kinderen opvoeden is een
kwestie geworden van belangrijke keuzes
inzake technologie.EricSchmidt,deex-CEO
vanGoogle en nu voorzitter vanAlphabet,
raadtoudersaanomnogvoorzeaanseksu-
ele voorlichting doen een goed gesprek te
voerenmet hun kinderen over technologi-
scheopvoeding. Intussen tonenstudiesaan
dat smartphones en andere toestellen vre-

ten aan onze capaciteit omonze aandacht
te houdenbij één activiteit tegelijkertijd.’
Bouten: ‘Ik vrees datmijn generatie die

aandacht al niet meer heeft. Je leest nooit
nog een volledig artikel, je bent nooitmet
maarééndingbezig,maarconstantaanhet
multitasken tussen netwerken en notifica-
ties.UiteenrecentestudievanHarvardBusi-
ness Reviewblijkt datwe effectief dommer
wordendoor de smartphonemaatschappij
en haar constante afleiding.’
Schrauwen: ‘Veelproductenvandetech-

wereldzijnvirussenvoorhetbrein.Produc-
ten zijn succesvol als zo veelmogelijkmen-
sen er afhankelijk vanworden. De hele cul-
tuurmaakt een vormvandrugs.’
Vanlerberghe: ‘Klopt. Ik heb het steeds

moeilijker ommijn kinderen een boek te
doen lezen. Het is niet eenvoudig zeweg te
halen vanYouTube en chatfora.’
Kestens: ‘Bizar.Netwarenwenogaanhet

zeggen dat scholen van de oude stempel
voorbijgestreefd zijn en ze kinderenonvol-
doendedynamischgrootbrengen,omdatze
hen niet voorbereiden op de moderne
maatschappij, waarin flexibiliteit enmulti-
taskenbelangrijkzijn.Maar intussenvinden
we boeken lezen en Mozart spelen toch
waardevoller.Maardewereldevolueert toch
constant?We schrikken daar precies altijd
van.Het komt er altijd op aan je aan te pas-
sen.’
Rabaey: ‘Inderdaad, datmaakt nu een-

maal deel uit van de evolutie. Onzemense-
lijke soort is aanhet veranderen. Technolo-
gieconsumptieverandertonsbrein.Desuc-
cesvolstemensen zijn zij die de informatie-
overvloedhet bestweten te gebruiken. Dat
zal soms concentratie vragen,maar ook de
mogelijkhedenomheel snel informatiebin-
nen tehalen, zonderdat die in je hoofdop-
geslagenmoet zitten.’
Schrauwen: ‘Jawel, de meest effectieve

Uit een recente studie blijkt datwe effectief
dommerwordendoor de smartphone-
maatschappij en haar constante afleiding.
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Als er geenmensenmeer onder de armoe-
degrens zitten,moet de overheid diemen-
sennietmeerondersteunen.Daardoorgaan
de kosten enormomlaag.’

Hoegaanwedat betalen?
Kestens: ‘Daarmoet demaatschappij voor
zorgen.We kunnen belastingen heffen op
inkomens boven een bepaald bedrag. Die
inkomstenhoevenniet langernaareeninef-
ficiënteoverheid tegaanomdearmste laag
te ondersteunen.’
Inghelbrecht: ‘Het idee van het basis-

inkomen is eenbeetje zoalsdat vande ‘rent
control’ inSanFrancisco,hetprincipewaar-
bij de huurprijzen van sommige apparte-
menten vastgelegdwerden ennietmeeste-
genmetdemarkt, kwestie vandezwakkere
huurders te beschermen. Het klonk heel
goedtoenhetwerduitgevonden.Maarder-
tig jaar later blijkt het niets dan ellende.De
gevolgenzijn totaal fout ingeschat.Deprik-
kels komen verkeerd terecht. Door het ba-
sisinkomenzullen veelmensenhet interes-
santer vindenwerkloos te zijn.’

5
Wanneer springt

de zeepbel uit elkaar?

‘Deze keer is het anders.’

Hoegroot is het risico op eennieuwe zeep-
bel? En hoeveel pijn gaat dat doen? De
waarderingenvanveel jongebedrijvenzijn
astronomisch. De club vanunicorns - start-
upsmeteenwaarderingvanmeerdan1mil-
jard dollar - lijkt elkeweek eennieuw lid te

Investeerders in techbedrijven
lijden aan FOMO: FearOfMissing
Out. De vrees omde volgende
Google temissen.
SHOWPAD

LOUIS JONCKHEERE

ADVERTENTIE

WAT KUNT U LEREN VAN SILICON VALLEY?

PIETERJAN BOUTEN:

‘Durf groter te denken. Het is een

cliché, maar dat is het verschil.’

PHILIP INGHELBRECHT:

‘Doe elke dag iets dat je bang

maakt. Dat kan over heel simpele

dingen in het leven gaan.’

ROEL PEETERS:

‘Pak je spullen en kom naar hier.’

BENJAMIN SCHRAUWEN:

‘Het maakt niet uit waar je werkt,

iedereen zit toch online.’

LOUIS JONCKHEERE:

‘Meer naar Star Trek kijken. Ik zou

zeggen: kom naar hier en keer nadien

terug en bouw iets op vanuit België.

Want zo genereer je meer onder-

nemers enmeer kapitaal.’

PIETER GUNST:

‘Zoek een rolmodel. En ook:

besef dat er een fantastisch vangnet

is in België in het geval iets mislukt.

Dus, go for it.’

JEAN-FRANÇOIS VAN KERCKHOVE:

‘Maak van groei je mentaliteit.’

JAN RABAEY:

‘Doe alleen wat je echt exciting vindt.’

DAVY KESTENS:

‘Omring je met de juiste mensen,

het soort dat je ook wil worden.’

MARC VANLERBERGHE:

‘Denk positief en volg je passie.

Het niveau van ervaring en van het

onderwijs is in België enorm hoog.

Er is geen enkele reden waarom

de volgende Google niet in België

kan worden opgericht.’

SIGRID VAN BLADEL:

‘Je zal waarschijnlijk falen.

Daar leer je enorm veel van,

meer dan van je succes,

want dat begrijp je niet altijd.’

verwelkomen. Opde beurs verkent deNas-
daq-index nieuwe records. Herinneringen
aandedotcomhypevan15 jaargeledendoe-
men overal op. Van nogal wat populaire
techbedrijven is het onduidelijk of er ooit
eenduurzamebusiness in zit.
‘Maar de wereld ziet er tegenover toen

helemaalandersuit!’, roeptdehele tafel.De
halve wereldbevolking is online, dus is de
markt van een internetbedrijf explosief ge-
groeid.Endoorsmartphones ishetwebmet
al zijnmogelijkhedennogbeterbereikbaar
voor iedereen. ‘Hetpotentieel vandemarkt
washeelbeperkt in2000,datstrookte totaal
nietmetdewaarderingen’, zegtKestens. ‘Dat
is inderdaad de bottom line’, weet Bouten.
‘Erzijnnugewoonveelmeermensenophet
internet.’

Peeters: ‘Nu is het inderdaad anders. In
2000trokkenheelonnozelebedrijvennaar
debeurs,bedrijvendievandaagnietaaneen
eerste kapitaalronde zouden geraken. Ze
haddengeenproduct, zehaddengeenom-
zet, laat staanwinst. Of zelfs gebruikers. En
iedereen dacht hij goed aan het beleggen
was.Vandaagzijnalleunicornsmetenorme
waarderingen private bedrijven. Ze zijn al-
lemaal in de handen van professionele be-
leggers. Enkijknaarhungebruikersennaar
deomzetvanUberenAirbnb.Diezijn feno-
menaal!’
VanBladel: ‘Momentje. De koers-winst-

verhoudingen zijn ‘off the mark’. Dat
schreeuwtomeencorrectie.Endiezalerko-
men. Maar de wereld zal blijven draaien.
Wat is er zo angstaanjagend aan cycli?
Waarommoetenwe daar schrik voor heb-
ben?Correctiesgebeurenaltijd. Erkomtal-
tijd die exuberantie en dan de terugslag.
Maarnetto ishetpatroondatweeropvoor-
uitgaan.’
Rabaey: ‘Er is te veel geloof in exponen-

tiële groei. Alsof het eindeloos blijft duren.
Maar zowerkt het niet. De curves schuiven
altijdop,groeiwordtaltijd vervangendoor
eenanderegroei.Daartussengebeurencor-
recties.’
Jonckheere: ‘Iedereen schreeuwde

moordenbrandtoenFacebookvoor 19mil-
jard dollarWhatsAppovernam.Ondertus-
senbleekdat het eenheel succesvolle over-
name is voor Facebook. Er zijn enkele tech-
nologieën die in staat zijn de wereld te
veroveren.’
‘Google bijvoorbeeld. En investeerders

gokken zwaar op de volgende Google. Ze
lijdenaanFOMO: FearOfMissingOut. Ja, er
zullen een aantal unicorns falen. Ja, som-
mige investeerders gaan honderdenmil-
joenen verliezen. Maar de boel zal kalme-
ren.Dewaarderingen zullen afnemen.Dat
is het.’


