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Blog #mvd01.
Gratis energie
“Energie wordt gratis”, zei laatst @JoopPetit tijdens de Community
of Practice #mvd01. (maak van de nul een punt) in het LEX te
Heerlen (OU). Een werkgroep van creatieve geesten die samen
met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
werkt aan een campagne om het merk #mvd01. verder uit te
werken. Ik vond die uitspraak heel prikkelend. Het zette mij aan
tot denken en onderschreef mijn stellige overtuiging dat we aan de
vooravond staan van geweldige veranderingen. Ik stel me zo voor
dat we, binnen niet al te lange tijd, onze huizen kunnen voorzien
van een ‘huid’ waarin op basis van nanotechnologie meer dan
voldoende energie kan worden opgewekt uit zon, wind en regen.
Energie die we zelf niet nodig hebben, zetten we om in waterstof
waarvan diegenen die geen of onvoldoende energie kunnen opwekken in hun behoefte worden voorzien. Het
bestaande aardgas netwerk krijgt op die manier een ‘second life’. Deze decentraal opgewekte energie zorgt
voor een aard(gas)verschuiving in een markt. Klinkt onwaarschijnlijk............ goed. Gewoon omdat het kan
en omdat we gaan delen.
Oude wereld
Social media zorgen voor revoluties rondom de Middellandse Zee en ook hier in ons eigen land zijn
verschuivingen waarneembaar. Onze samenleving verandert in rap tempo in een Society 3.0
(@rvandenhoff) met andere verdienmodellen dan we gewend zijn. De ‘financiële wereld’ (welke wereld is dat
eigenlijk?) schudt op zijn grondvesten. De term ‘Oude Wereld’ gaat een andere klank krijgen. Daar zorgen de
nieuwe opkomende economieën wel voor. Een ‘Mayascenario’ doemt op. Sceptici beweren dat het niet zo’n
vaart zal lopen. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die geloofden dat 64 kB genoeg zou zijn in een PC
voor een doorsnee huishouden, of dat mobiele telefonie en GPS alleen voor grote industriëlen of voor
defensie interessant zou zijn. In mijn Twitter community tref ik alleen mensen aan die geloven in de
verandering en dus ook vooruitgang. En die groep groeit gestaag. Gelukkig.
#mvd01.
Ontmoetingen met mensen in onze ROVL communities, fysiek of via Linkedin, Yammer of Twitter leren mij
telkens weer, dat geloven in een samenleving waarin verkeersongevallen zijn uitgebannen geen utopie is. Ik
ben in deze omgeving nog niemand, nou ja een enkeling dan, tegen gekomen die ons voor gek verklaard.
Die nul zou zomaar een beweging op gang kunnen brengen, die ons anders doet aankijken tegen zwerfvuil,
energieverspilling en noem maar op. ‘Maak van de nul een punt’ (#mvd01.) maakt enthousiasme en nieuwe
energie los. Ook binnen het verkeersveiligheid wereldje wint de overtuiging het meer en meer van de ratio
en de scepsis. We zitten midden in een mooie transitie, en social media helpen ons in die verandering naar
een ander sociaal en economisch klimaat. Een klimaatverandering, maar dan anders. En de kennis en ideeën
die we met elkaar delen zijn veelal gratis. Dat geeft energie. Gratis energie! Dat bestaat dus al, en het zit
onder de huid!
Deze blogpost is al eerder gepubliceerd op de site van @Socialned. Hier de link.
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