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40 JAAR JONG

Toekomst en nostalgie
tijdens jubileumfeest

Op een bijzondere locatie is vorige maand uitbundig het 40-jarig bestaan van
Metaalunie Jong Management (MJM) gevierd. MJM is hét netwerk van
Koninklijke Metaalunie voor jonge en toekomstige ondernemers in het
MKB-metaal. Aan boord van de grootste nog varende raderstoomboot van
Europa, ‘De Majesteit’ (anno 1926), vond als afsluiting van het jubileumjaar
een spetterende ‘Mississippi Steamboat Night’ plaats. Het was het slotakkoord van een jaar vol activiteiten die in het teken stonden van 40 jaar MJM.

Heerlĳk varen, borrelen aan de bar, dineren,
dansen, casino met blackjack, lekker uitwaaien
op het dek; het gebeurde allemaal aan boord
van ‘De Majesteit’. Toch was het niet alleen
maar nostalgie dat de klok sloeg. Na een welkomstwoord door het bestuur blikte trendwatcher en futurist Richard van Hooĳdonk namelĳk vooruit naar een inspirerende toekomst die

Word lid en investeer
in je toekomst!
Metaalunie Jong Management is het netwerk
van Koninklijke Metaalunie voor jonge en toekomstige ondernemers in het MKB-metaal.
Metaalunie Jong Management biedt de mogelijkheid contact te onderhouden met andere
jonge ondernemers, organiseert activiteiten,
behartigt binnen Metaalunie de belangen van
jonge ondernemers en voert overleg met
andere organisaties.
Wil je lid worden van Metaalunie Jong Management? Stuur dan een e-mail naar Jarno Laman,
secretaris van Metaalunie Jong Management,
voor meer informatie of meld je direct aan met
het aanmeldingsformulier. Om lid te kunnen
worden van Metaalunie Jong Management ben
je zelf lid van Metaalunie of is één van je
ouders lid en ben je niet ouder dan 40 jaar.
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ondernemen drastisch gaat veranderen. Een
wake-up call over hoe robots, internet of things,
big data en 4D-printing het leven en werken
gaan veranderen. “Binnen vĳftien jaar zĳn
robots intelligenter dan de mens en krĳgen ze
een menselĳk uiterlĳk, met een hogere welvaart als gevolg. Recent onderzoek laat zien dat
50 procent van de huidige banen op de tocht
komt te staan”, vertelde Van Hooĳdonk.
BIG DATA
Hĳ beschreef ook de impact van internet of
things: “Fysieke objecten, menselĳke systemen
en natuurlĳke objecten worden aan elkaar verbonden tot ‘the internet of things’,
ook wel ‘Thingernet’ genoemd. Je
wekker gaat, het bad loopt automatisch vol en je koffie wordt vers
gezet.” Over 3D- en 4D-printen voorspelde de trendwatcher dat het ontelbare mogelĳkheden oplevert om
resources, kosten en milieu te besparen: “Lokale productie zal productie
van megafabrieken kunnen overnemen.
Ruilhandel zal weer terugkeren.” Ook
legde Van Hooĳdonck uit wat big data is:
“big data is de grote kracht achter alle
nieuwe ontwikkelingen. Robots, internet
of things, ‘weareables’, drones of 4Dprinters: ze produceren en gebruiken data.
big data wordt de belangrĳkste schakel in
elke mogelĳke sector die je maar kunt
bedenken. Het wordt steeds nuttiger in het
dagelĳks leven. Data en slimme algoritmen

nemen beslissingen die voorheen door mensen
werden genomen. Dit resulteert niet alleen in
betrouwbare voorspellingen en een positieve
impact op onze gezondheid, het bevordert ook
de verkeersveiligheid en de efficiëntie van onze
fabrieken, waar in 2020 overigens geen mensen
meer achter de lopende band staan”, aldus Van
Hooĳdonck.

BUFFET
Na deze ‘food for thought’ werd de inwendige
mens bediend met het diner in de Prinsessesalon. De keukenbrigade had een heerlĳk buffet
klaargezet, zoals het ‘Cajun Buffet Mississippi’.
De gerechten waren vers aan boord bereid. De
avond werd voortgezet met een spetterende
feestavond waarna ‘De Majesteit’ weer aanmeerde aan de Maasboulevard in Rotterdam en
na een laatste drankje aan de bar kwam het
geslaagde jubileumevent ten einde.•
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