
The Great Reset,  

het complete verhaal met Prof. Bob de Wit. 
The Great Reset!? ‘Kijk naar China’, zegt Prof. Bob de Wit. ‘We need a Great Reset’  

zegt Klaus Schwab, de oprichter en voorman van het World Economic Forum, dat jaarlijks 

in het Zwitserse Davos samenkomt met de superrijken en meest invloedrijke mensen op 

aarde,  
 

ook wel de 1% genoemd. 

Wat wil Schwab precies? Wat betekent nou die Great Reset? En hoe krijgt die dan vorm? Ik 

bespreek met met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap) die de afgelopen 

jaren het geo politiek schaakbord bestudeerde. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 

4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’.  

Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het 

einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World 

Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feed back 

mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. ‘Het is dus 

zaak dat wij, de burgers, zelf naar de tekentafel gaan om onze ideale wereld vorm te geven’ 

zo oreert hij tijdens de uitzending van bijna 50 minuten.  

Professor Bob de Wit nodigt dan ook iedereen uit om mee te denken over deze toekomst en 

daagt ons uit in hoofdstuk 8 van zijn visionaire boek, dat 11 december nog bejubeld werd door 

oud premier Jan Peter Balkende tijdens de boekpresentatie op de Nyenrode Business 

University.  

Deze uitzending is de eerste in een nieuwe reeks bij blckbx.tv onder de titel 'kijken in de 

toekomst' waarbij we grote denkers en/of oudgedienden horen over de toekomst die ons te 

wachten staat. Ook zullen er mensen aan tafel komen die sommigen van onze kijkers 

beschouwen als "establishment" maar dat maakt het niet minder boeiend om te kijken in de 

toekomst, die zij denken te zien.  

Op de website http://society4th.org, kun je alles vinden rondom het boek en dit co-creatie 

project. Afwachten is dus niet meer nodig. Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze 

video te delen op social media en/of via whatt's app, telegram, signal, messenger, what 

ever...als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt. 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqazlrNjF2S1VBc0dITkExUm81aGVvS2hoWlAwd3xBQ3Jtc0trclY1NnlhamNwOGFJWUhrRnhnS2d3elJzNzBnM0czV0U3NzBLMEpteThKZk0xUXJwZ0JJMHotQ05FOWlQeTB6Y0RPMHA1engwTlpmNEdwN2VTY2MydzJFTVQ5QWdSSjNJczFtc08wN1Q5WmpmNFlJUQ%3D%3D&event=video_description&v=NdWqUUsBKho&q=http%3A%2F%2Fsociety4th.org

