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Bedrijven en overheid
Verrassend en verblijdend op de mens gericht,
van Philips op de Las Vegas High Tech, een bericht.
Philips, één der prominenten, op ’s-Werelds grootste beurs.
Philips health producten straks superieur.
Het al oude Philips krijgt een smart health gezicht.
Wee de consumenten en werkers in de zorg
zich niet vereenzelvigen met de smartphone als borg.
De smartphone, welke de zorg over korte tijd zal sturen.
De patiënt die niet bij is zal het bezuren.
Eén op drie Amerikanen, boven 75 jaar,heeft smartphone, grote zorg.
Nog een verblijdend en prachtig bericht
Tata Steel IJmuiden bekroont met een nieuw en super licht.
Gekozen uit ruim duizend bedrijven betiteld met:” Light house”.
Staan in de wereld als voorbeeld, als baken, een groot applaus
voor Hoogovens, vroeger had dit bedrijf al een voorbeeld gezicht.
Noot1; Philips op de elektronicabeurs te Las Vegas, de grootste beurs ter wereld, met
duidelijk kader in en over de health-technologie.
De gezondheidstechnologie, zeker ook voor ouderen, slapen, fitness en vele Apps’ in
aantocht. Overname van routine zaken der artsen, enz.
De smartphones zullen als drager van al dit nieuwe nog belangrijker worden.
Noot2; Tata Steel, de vroegere hoogovens is door het World Economie Forum (WEF)
bekroont met de light house onderscheiding.
WEF samen met advies bureau McKinsey op het gebied van digitalisering bij vele
bedrijven. De light house is een baken voor vele andere bedrijven bij het toepassen en
onderzoeken , kunstmatige intelligentie, robotisering, inzetten van drones en 3Dprinting.

Jammer voor de overheid, feitelijk de politiek.
Deze week, acht januari exact een jaar geleden.
Door minister Kwibus, sorry Wiebes het omstreden
restauratie plan der Groningers huiseigenaren.
Met verve zou starten, met aanpak niet te evenaren.
Na een jaar zijn de Groningers nog meer dan moe gestreden.

Maar die tienden van procenten op het klimmaat,
waar Wiebes met alles nu voor gaat.
Werkend aan een drietal decennia vooruit.
Begrijp Groningers dat dit paniek spel van de weeromstuit,
als eerste op het gewijzigd prioriteiten lijstje Kwibus staat.
De Kerst, oud en nieuw jaar samen.
Bevestigde het werk der vrijwilligers, die ondernamen
Werk, waar ministers alleen maar over kunnen praten.
Maar hun praatjes vullen geen gaten
Zonder vrijwilligers waren er, ja zeer velen, eenzamen
Overheid en politiek kijk toekomst gericht
zorg in Amerika beslaat twintig procent, aldus een bericht
van de landelijke begroting en wordt nog meer.
Met steeds ouder wordende mensen ieder jaar weer.
Stijgen de kosten keer op keer
Mag de politiek zich terdege over de zorgen
bij economisch beraadslagen over de zorgen van morgen.
De basis van real liberaal en religieus denken.
Waar ook high Tech ons welvaart kan schenken.
De zorgen van morgen menswaardig worden geborgen.
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