De rolmodellen van 2030
welke past bij jou?
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De deelnemer

De toekomst is een wedstrijd - of ook wel een
heleboel wedstrijden en uitdagingen. Zowel
online/ offline en deze worden elke dag complexer
. Deelnemers erkennen dat samenwerking de
winnende strategie is voor zowel het leren als het
verdienen van jackpot prijzen, en ze zijn net zo
goed in het samenstellen van wereldwijde teams
als in het creëren van winnende oplossingen.

De startende artiest

Startup-artiesten hebben veel interesse in het
vinden van nieuwe bedrijfsmodellen en die te
kunnen opschalen naar iets groots. Ze lanceren
continu allerlei nieuwe startup-organisaties en
maken er leerervaringen van, zowel voor
zichzelf als voor anderen. Binnenkort zullen ze
de eer krijgen voor al hun lessen en zelfs de
mislukkingen.
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De klimaatveranderaar

Klimaat veranderaars zijn de
eerstehulpverleners bij klimaat gebeurtenissen
als bosbranden, overstromingen, droogte,
voedselcrisis en de verstedelijking van de
wereld. Zij analyseren het milieu, bouwen de
wetenschap van klimaatactie en helpen
mensen om zich aan te passen aan de
uitdagingen van het leven in de 21e eeuw.

De zelfbewusten

Zelfbewusten hechten veel waarde aan
zelfkennis. Zij gebruiken zowel wetenschap als
persoonlijke ervaring om de menselijke geest,
het lichaam en de toekomst te begrijpen als
basis voor al het andere dat ze in het leven
doen.

De DJ

De veranderaars

Veranderaars zijn praktische futuristen: ze zien
zowel de uitdagingen als de kansen in de huidige
wereldwijde overgang naar een nieuwe economie
en samenleving. Als meesters in verandering
helpen ze individuen, organisaties en vooral
steden bij het ontwerp naar werkbare en leerbare
paden naar de toekomst.

DJ's zijn bedreven in het samenstellen van
cultuur - vooral popcultuur - om zinvolle
ervaringen te creëren voor groepen mensen,
groot en klein, online en offline. Ze helpen
anderen om beroemdheid te bereiken door hun
eigen beroemdheid in te zetten.

De wereldburger

De Eco Maker

Eco-makers combineren de doe-het-zelfcultuur
van de "maker" met een passie voor de toekomst
van de planeet. Ze leren en verdienen door zo
efficiënt mogelijk gebruik te maken van
hulpbronnen, waaronder afvalmaterialen. Ze
maken ook efficiënt gebruik van menselijke
hulpbronnen in samenspel met sociale online
instructies.

Terwijl mensen erachter komen hoe ze echt
een mondiale samenleving kunnen worden,
leren wereldburgers wat het betekent om
tegelijkertijd mondiaal en lokaal te handelen.
Wereldburgers werken aan het creëren,
bouwen en onderwijzen van de nieuwe regels
en structuren waarmee iedereen met gelijke
kansen kan deelnemen aan een nieuwe
wereldwijde werk- en leereconomie.

De hardloper
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In de wereld van elektronische spellen is een
snelle hardloper iemand die het spel verslaat
door in recordtijd (snel dus) alle niveaus uit te
spelen. In het echte leven veranderen
hardlopers hun leven in games, waarbij ze
simulaties gebruiken om continu de volgende
stappen in hun werk + leerpaden te testen.

