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Filip Van Houte is socioloog van opleiding, coach online business en geeft zijn visie over de 

werking en doelstellingen van het WEF. 

 
 

WEF heeft samen met de VN in 2019 een contract getekend voor duurzame economie, 

Sustainable Economic Development. Zes maanden ervoor vond event 201 plaats, waar de 

Wereldbank, John Hopkins Instituut en Bill & Melinda Gates Foundation nagingen welke 

invloed een globale pandemie heeft op de samenleving en hoe de Staten hierop moeten 

ageren. Nu spreken ze van een ‘opportunity’ om de Great Reset vorm te geven. Is dit 

toevallig, deze samenloop? 

 

WEF heeft 17 ontwikkelingsdoelen: einde armoede/honger, gelijkheid voor iedereen, geen 

racisme, gendergelijkheid, onderwijs voor iedereen, zuiver water, groene economie, 

duurzame energie, mondiale samenwerking …  (Bron>>).  

Ook het beleid van de  steden wordt hierop afgestemd.  Er zijn steden die de vlag met de 17 

ontwikkelingsdoelen ten toon uithangen aan hun gemeentehuis. Een duidelijk signaal dat ze 

deze doelstellingen ondersteunen.   

https://vng.nl/sites/default/files/nieuws_attachments/2016/20160401-goals_vng-web.pdf


 

 

Deze doelen zijn mooi verpakt, maar wat houden ze precies in? 

 

De rijkste mensen van de wereld werken een plan uit om de rijkdom van de wereld te 

verdelen.  Zullen ze ook hun rijkdom en hun machtspositie prijsgeven? 

Het WEF is zogezegd een non-profitorganisatie, maar vraagt jaarlijks grote bedragen 

lidmaatschapsgeld van grote invloedrijke bedrijven.  

 

Een globaal probleem 

vraagt een globale 

oplossing en hiervoor richt 

men globale instituten op. 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn deze problemen zoals de pandemie, klimaat, … niet bewust gecreëerd en worden die 

gebruikt als Trojaans paard om de Great Reset en de vierde industriële revolutie te kunnen 

invoeren? De oplossing zal komen van deze instituten die de onnodige harde lockdown op  

gang  brachten. Zij zullen tenslotte voor ons zorgen, zo lijkt het tenminste: Het genetische 

gemanipuleerd zaad, schoon water, landbouwgrond, pharma, patenten ... zijn  in handen van 

enkelen. Zij zullen de redders zijn in nood. Maar deze hulp zal niet vrijblijvend zijn. 



 

 

WEF is geen democratie maar een dictatuur.  

De natiestaat heeft geen zeggenschap meer. Zij is een belemmering voor het groeiende 

globalisme. Daarom dat men bijvoorbeeld Trump van de VS en Bolsonaro van Brazilië in een 

kwaad daglicht willen plaatsen. Zij komen/kwamen op voor de belangen van hun eigen 

staat/burgers.  

 

De Naties, bedrijven, individuen moeten wandelen in de voorgeschreven vrijheid. 

Bedrijven krijgen subsidies als ze de voorgeschreven regels volgen (surveillance kapitalisme). 

De volgzame overheid bepaalt voor de burger wat juist is en verkeerd. Het beloningssysteem 

(creditsysteem  zoals in China) is hierop gebouwd en zorgt  voor volgzame burgers.  Wie niet 

gehoorzaamt, wordt beperkt in zijn vrijheid.  

 

Build Back Better!  

Eerst willen ze de kleinhandel en de macht van naties 

afbreken zodat de grote bedrijven en globalistische 

instituten de macht kunnen overnemen.  

 

 

De nieuwe technologieën  zorgen voor digitale 

instrumenten. 

Men kan deze nieuwe technologie voor goede 

doeleinden gebruiken, maar ook voor het aanscherpen 

van een eigen controlesysteem. 

Met het track-and- tracestrategie geeft men 

(biometrische) data af in ruil voor het verkrijgen van 

zogenaamde veiligheid/gezondheid. Dit verhindert 

mensen om aan het sociale leven deel te nemen, 

vooral aan evenementen/locaties waar men eigen data moet achterlaten. Men wordt zo 

ingeplugd in een lokaal/mondiaal datasysteem.  Met het installeren van het 5G-netwerk kan 

men deze verbinding van data optimaliseren. Waar is uw privacy? Wil men een 

surveillancestaat creëren?  

 

Het WEF creëert digitale noden in plaats van menselijke noden.  

Via digitaal onderwijs is er meer controle mogelijk van bovenaf.  Is er werkelijk behoefte aan 

overwegend digitaal onderwijs, digitale contacten, digitale snufjes …? 

Waar is de grens tussen welzijn, menselijke waarden en comfort, veiligheid? Is men hier 

geen eigen toren van Babel aan het bouwen?  

Zijn de autoriteiten van het WEF betrouwbaar? 

Als we zien hoe deze globalistische instituten zich inzetten voor onze gezondheid tijdens de 

coronapandemie, dan is hun bezorgdheid voor de kleine man ver te zoeken. 



 

 

 Waarom voeren ze disproportionele maatregelen uit die de economie verwoesten terwijl 

het coronasterftecijfer (0,13 %) weinig verschilt met het sterftecijfer gedurende een heftige 

griepgolf (0,98 %). 

 Het zijn net die grote instituten/bedrijven die de touwtjes nu in handen hebben, die onze 

economie schaden door een onnodige lockdown! 

Eén triljoen euro wil de EU investeren tegen 2050 in klimaatprojecten. Dit bedrag is 

disproportioneel.  Men ziet de klimaatopwarming door de mens veroorzaakt, als een 

permanente oorlog. Ook hier zullen 

digitale oplossingen gecreëerd en 

verplicht worden. 

De Staat zegt wat juist is en verkeerd. Zo 

kan men een creditsysteem ingang doen 

vinden, met beloning en straf, zoals nu 

reeds in China wordt toegepast.  

In zijn boek prijst Klaus Schwab dit systeem aan, ook het invoeren van boetes is een legitiem 

middel tot handhaving van de opgelegde moraal.  

‘Social engineering’ van de maatschappij, namelijk psychologische manipulatie van mensen 

om bepaalde acties te laten uitvoeren is gesteund op deze zieke ideologie. 

WEF zorgt voor een goede perceptie van hun doelen. 

In een goede perceptie wordt veel geïnvesteerd. Eenmaal de politiek en de burger deze 

doelen aanvaardt, zullen ze hier graag aan meewerken. Zo doet men aan 

gedragsbeïnvloeding.  

 

Surveillance kapitalisme 

Men zegt hoeveel vlees je mag eten, hoeveel je mag reizen per vliegtuig omwille van het 

beperken van CO2-uitstoot.  

De niet politiek correcte berichtgeving wordt gescreend en verwijderd door factcheckers 

(facebook). Nationalistische partijen worden als extreem weggezet zodat hun boodschap 

niet gehoord wordt. 

Als men niet volgzaam is aan de overheid wordt er karaktermoord uitgevoerd op deze 

persoon.  

Aangezien 70 % afhankelijk is van een loon van de Staat (50 % werkt aan de overheid, 20 % 

krijgt een uitkering)  is men ook verplicht deze overheidsinstructies op te volgen. 

 

Ideologische dictatuur.  

Het kerngezin, man-vrouwrelaties staan onder druk. De Staat vult die leemte op en 

legitimeert nieuwe samenlevingsvormen. 



 

 

 Men wil de opvoeding binnen het gezin gedeeltelijk overnemen en sturen via het onderwijs 

(Staatsopvoeding). 

De overheidsbemoeienis zal toenemen, 

dit op economisch en sociaal gebied, ook wat betreft geopolitiek en  milieu. 

Men kiest voor stakeholders kapitalisme, waarbij 

de belanghebbenden het beleid sturen.  Je kan 

het vergelijken met corporate communisme.  De 

grote bedrijven hebben de macht. Hierover wordt 

geen ernstig debat gevoerd, dit wordt zo 

gestuurd. 

 

Hoop 

Wat zijn de echte waarden in het leven? 

Bouw eigen lokale netwerken op. Zorg voor connectie met gelijkgezinden. 

Geef je visie door aan de volgende generatie: wat is leefbaar? 

De mens wordt niet altijd bereikt via de ratio. Kunst kan mensen wakker maken. 

Video>> 

https://www.cafeweltschmerz.nl/the-great-reset-mensen-weten-wel-beter-pieter-stuurman-en-filip-van-houte/

