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EDITORIAAL

In uw handen houdt u een nieuwe editie van het 
Realdolmen SimplICTy magazine. Dit nummer staat 
volledig in het teken van co-creatie en innovatie. In 
de eerste plaats is het de plek waar we de boeiende 
rondetafelgesprekken van het ‘Co-Thinking about the 
Future’ event hebben samengebracht in een aantal 
artikels over uiteenlopende technologische, econo-
mische en maatschappelijke onderwerpen.

Deze artikels zijn dus alvast op een zeer co-creatieve 
manier tot stand gekomen, uit de gezamenlijke in-
breng van academici van de Universiteit Gent, onze 
klanten uit de bedrijfswereld en de overheid, en ex-
perten van zowel onze technologiepartners als van 
Realdolmen zelf. Nogmaals dank aan alle deelnemers 
voor het enthousiasme en de inbreng!

Co-creatie en innovatie liggen tegenwoordig zeer 
dicht bij elkaar. Als motor voor innovatie kijken orga-
nisaties vaak naar digitale en technologische inno-
vatie, maar door de razendsnelle evolutie en toene-
mende complexiteit van diezelfde technologie wordt 
het hoe langer hoe moeilijker om het nog allemaal 
alleen aan te kunnen. Met andere woorden, de drang 
naar innovatie stuwt ons ook vaak in de armen van 
een ander. 

Bij Realdolmen is een van onze expliciete waarden 
“wij maken ruimte voor innovatie”. 

Innovatie vormt het fundament voor de groei en de 
competitiviteit van een bedrijf. Zoals gezegd, vele 
bedrijven kijken vandaag, en waarschijnlijk morgen 
zelfs nog meer, naar technologie en met name naar 
ICT als motor van die innovatie. Bij Realdolmen is het 
belang van innovatie dus zelfs dubbel: als wij in ons 
aanbod innoveren, worden wij daar niet alleen zelf 
beter van, we helpen ook onze klanten meerwaarde 
te creëren. Bovendien moeten we als trusted advisor 
niet alleen onze klanten kunnen ondersteunen in hun 

huidige activiteiten, maar moeten we hen zeker ook 
helpen om klaar te zijn voor de toekomst. Dat doen 
we bijvoorbeeld door het relevant maken van techno-
logische hypes, de meerwaarde van ICT-trends in de 
praktijk aantonen, maar ook door te zorgen dat be-
drijven over een technologisch platform beschikken 
waarmee ze hun business op stabiele wijze kunnen 
beheren en toch in alle veiligheid kunnen experimen-
teren met nieuwe ontwikkelingen zonder die busi-
ness te verstoren.

Het co-creatie aspect van innovatie bij Realdolmen 
komt vanzelfsprekend tot stand in de samenwerking 
met onze eigen technologiepartners. De grote uitda-
ging zit daarbij in het vinden van de meest zinvol-
le manieren om innovatie bij onze klanten te laten 
renderen. Geen technologie om de technologie, maar 
wel steeds ten dienste van het realiseren van het po-
tentieel van mensen en organisaties.

Daarnaast werken we ook intern aan een actieve in-
novatiecultuur. Medewerkers krijgen ruimte om zelf 
innovatieve ideeën aan te dragen en te realiseren. 
Een recente studie van McKinsey toont immers aan 
dat de creatie van nieuwe producten, diensten en za-
kenmodellen de beste manier is om als onderneming 
te groeien. Co-creatie en open dialoog met je eigen 
medewerkers is daarvoor onontbeerlijk.

Tenslotte is co-creatie de essentie van wat we doen 
als bedrijf. Elke dag komen honderden medewerkers 
van Realdolmen en van onze klanten bij elkaar om 
met hun gezamenlijke expertise en creativiteit te 
werken aan oplossingen en vernieuwing. 

To get there, together is niet voor niets onze slogan!

Ik wens u veel leesplezier.
Thomas Verschueren
Marketing Manager

BESTE LEZER,
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COOPERATION 
of the future

Technologie verandert de wereld steeds sneller 
maar uiteindelijk is het slechts een hulpmiddel  
om mensen beter te laten samenwerken.  
Daarom zetten we bij Realdolmen de mens 
centraal, zowel onze eindklanten als onze  
eigen medewerkers. Op die manier willen wij 
mensen en organisaties helpen hun potentieel 
te realiseren. 

 Wederzijds begrip en  
 complementaire inzichten 
Samenwerken bepaalt ons succes. Alles start 
natuurlijk met vakmanschap, maar dat is niet 
langer voldoende. We zijn ervan overtuigd dat 
je in nauwe dialoog moet gaan met elkaar 
om tot échte oplossingen te komen. Precies 

daarom wordt co-creatie steeds belangrijker: 
nieuwe oplossingen creëren door een samen-
werking tussen de departementen binnen de 
organisatie maar ook over de bedrijfsgrenzen 
heen – met leveranciers, met tussenpartijen, 
met klanten, academische instellingen en met 
de overheid. Door op zoek te gaan naar win-win 
coalities creëer je wederzijdse toegevoegde  
waarde. 

Om snel te kunnen inspelen op de voort- 
durende veranderingen, vorm je die coalities al 
bij de start van de zoektocht naar een nieuwe 
ontwikkeling. Zo bereiken de partners sneller 
complementaire inzichten en ontstaat er ook 
makkelijker een wederzijds begrip tussen de 
verschillende partijen.

 Mentaliteitswijziging nodig 

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In 
België zijn dergelijke samenwerkingen nog 
steeds grotendeels onontgonnen terrein. Je 
moet voor succesvolle co-creatie als bedrijf 
ook bereid zijn om in gesprek te gaan met 
mensen buiten de bedrijfsmuren, zonder op 
voorhand te weten wat het gaat opbrengen 
en zonder op voorhand alle krijtlijnen vast te 
leggen. Dat vraagt een mentaliteitswijziging en 
een ondernemer moet hiermee leren omgaan. 
Enkel dan kan co-creatie een volwaardig on-
derdeel worden van je bedrijfscultuur en kom 
je tot de beste resultaten.

CO-CREATIE  
ZORGT VOOR DUURZAME 

GROEI
EEN WIN-WIN COALITIE OVER 
DE BEDRIJFSGRENZEN HEEN
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“Je moet voor succesvolle  
co-creatie bereid zijn om in  
gesprek te gaan met mensen  
buiten de bedrijfsmuren, zonder  
op voorhand te weten wat het  
gaat opbrengen. Dat vraagt een 
mentaliteitswijziging.” 
Tim Claes
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 Het technologische aspect  
 overstijgen 

Ook bij Realdolmen moeten we onszelf af en 
toe durven heruitvinden. We zijn dan ook bij-
zonder trots dat we een bescheiden bijdrage 
hebben kunnen brengen aan het stimuleren 
van co-creatie over de bedrijfsgrenzen heen. 
Samen met de Universiteit Gent – ter gele-
genheid van hun 200-jarige bestaan – hebben 
we de bedrijfswereld, de academische wereld 
en overheidsinstanties rond de tafel gebracht 
om te praten over verschillende toekomstge-
richte onderwerpen. Die overstijgen vaak het  
puur technologische aspect, want techno- 
logische innovatie blijft een middel en geen 
doel op zich. 

 Stappen in de goede richting 

Het event ‘Co-thinking about the future’ was 
een geslaagd experiment voor meer dan 150 
aanwezigen met een sterke kennis van zaken 
vanuit verschillende invalshoeken. We hebben 
iedereen laten proeven wat co-creatie over de 
bedrijfsgrenzen heen zou kunnen zijn, en we 
hebben gezamenlijk belangrijke stappen gezet 
in de juiste richting. Voor velen was het de eerste  
keer dat ze op zo’n manier met elkaar in  
dialoog zijn gegaan. Af en toe was het nog wat 
onwennig maar de balans is duidelijk positief. 
Op naar de volgende stap.

Tim Claes, Sales & Marketing Director 
Realdolmen



4 MANIEREN 
om te scoren met   
DIGITALE  
TRANSFORMATIE

1 3

2 4

OMARM  
TECHNOLOGISCHE  
INNOVATIE

Het zijn niet de sterksten die overle-

ven, wel degenen die zich het best 

aan veranderingen kunnen aanpas-

sen. Een dooddoener misschien, 

maar technologische voortgang en 

disruptie zijn een feit. Zorg dat je nu 

mee bent met de juiste technologi-

sche trends, en dat je ook weet hoe 

die jouw business kunnen helpen of 

beïnvloeden. Zorg tegelijk voor een 

IT-landschap dat je toelaat te expe-

rimenteren zonder je kernsystemen 

te verstoren.

Kan je de verwachtingen van klanten 

wel volgen? Ondersteun je vanuit IT 

ook je medewerkers voldoende? En 

uiteindelijk, hoe weet/meet je of het 

allemaal wel werkt? Verandering is 

de enige constante, en dat gebruik 

je best als drijfveer om continu je 

processen en productiviteit te ver-

beteren. Vergeet niet om ook nieu-

we inzichten te verwerven over wat 

werkt en wat niet werkt, om zo de 

volgende veranderingscyclus aan te 

vatten. Verlies bovenal nooit de men-

selijke factor, zowel intern als extern, 

uit het oog.

Alles draait duidelijk om verande-

ring, maar niets is zo moeilijk als 

veranderen. Als IT-projecten falen, 

komt dat heel vaak door een gebrek 

aan acceptatie door de gebruikers. 

Het is dus niet voldoende om mooie 

schepen te bouwen; je moet er ook 

voor zorgen dat de mensen mee aan 

boord gaan. Change management in 

al z’n facetten helpt je juist te com-

municeren, mensen op te leiden, en 

zo de acceptatie te faciliteren.

Je kan de technologische evolutie 

het best verzilveren in samenwer-

king met een ICT-expert. Door de 

technologische complexiteit is het 

immers onmogelijk om alles alleen 

te blijven doen. Realdolmen gelooft 

sterk dat je de grootste voordelen 

haalt uit een samenwerkingsmo-

del op maat. Wij ontzorgen je op 

elk gewenst niveau, of het nu gaat 

over support voor infrastructuur, 

softwareontwikkeling, sourcing of 

de aankoop van hardware- en soft-

warelicenties.

VERBETER JE  
PROCESSEN EN  
PRODUCTIVITEIT

VERANKER  
DE VERANDERING

DOE HET  
NIET ALLEEN
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Digitale Transformatie is een contai-
nerbegrip geworden dat iedereen naar 
believen invult. Toch zijn er vier belang-
rijke algemene voorwaarden om via 
een digitale transformatie het potenti-
eel van je mensen en je organisatie te 
kunnen realiseren.
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"Innovatie  
verplicht bedrijven  
budgetten vrij  
te maken."
Alain Grijseels, FSMA

"Conceptuele denkers houden 
niet zo van administratie." 
Dimitri Van Cauwelaert, UGent 

“Wie roept dat cyberhuiszoekingen 
geen enkel probleem zijn omdat hij 
niets te verbergen heeft, heeft een 
heel saai leven.” 
Hans Fraiponts, Digipolis 

“Is Tesla eerder 
een autobedrijf  
of een software- 
bedrijf?”
Geert Sinnaeve,  
Stad Roeselare

“AR wordt het 
volgende platform 
waarbij we zullen 
evolueren naar 
een permanente 
digitale overlay.”   
Prof. Peter Lambert, UGent 

“Ontwikkeling van het internet stopt  
niet bij het IoT (Internet of Things)  
en IoE (Internet of Everything),  
maar zal verder evolueren richting  
IoS (Internet of Skills).” 
Prof. Ingrid Moerman

"Iedereen is bereikbaar & altijd 
geconnecteerd, maar op momenten dat je 
echt iemand nodig hebt, lukt het niet"
Teleurstelling op #cothinking

@Realdolmen

Realdolmen breekt samen met de UGent 
bedrijven en overheden een lans voor  
co-creatie. #cothinking

@joren_bruninx

Technologie voor autonome voertuigen op  
#cothinking. Onderzoeksgroep IPI #UGent.
ipi.ugent.be/ipi/drupal/int...

@StevenRogge

"De komende 20 jaar zal technologie in  
elk aspect v/d samenleving aanwezig zijn. 
Dat worden veel wauws en veel oei's"  
@hinssen #cothinking.

@dArchief - Diederik Decroix

Gehoord   
op het event
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“Privacy en 
security zijn erg 
afhankelijk van de 
gebruiksovereen-
komst. De nieuwe 
regels worden by 
design. Block-
chain verandert 
alles. Niet meer de 
data, maar hoe je 
ermee omgaat, zal 
onder wettelijke 
aansprakelijkheid 
vallen.” 
Prof. Bjorn De Sutter, UGent

“Als een innovatietraject mislukt,  
is dat zelden een gevolg van 
technologie, maar omdat mensen 
simpelweg niet willen veranderen.” 
Steve Stevens, The Factory 

"Een goede raad aan policy  
makers: trust your people." 
Peter Lissack, Happy Mondays Training 

“De healthcare markt is nog steeds 
heel gefragmenteerd op technologisch 
vlak. Dat bemoeilijkt het delen van 
elektronische patiëntgegevens tussen 
zorgverstrekkers onderling.” 
Dr. Ann Ackaert 

@ugent_fea

@ugent

@Realdolmen

@Realdolmen

@ugent is 'co-thinking about the future' 
met @Realdolmen. Tijd nu voor de 
rondetafelgesprekken! #cothinking

De kracht van samenwerking: @ugent en 
@Realdolmen als actieve denkpartners 
over toekomstige technologische, 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen, over co-creëren om te 
innoveren. #ugent200 #cothinking  
ow.ly/YIVf30gLW2j

"We zien een duidelijke verschuiving van 
autobezit naar autogebruik. Dat heeft 
enorme consequenties voor verzekeraars." 
#cothinking

"In de zorgsector zal een robot de 
verpleegster niet vervangen. Ze kunnen 
elkaar wel aanvullen."  
Sessie van Filip De Fruyt = #cothinking
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“Momenteel volgen een 600-tal  
hogeschoolstudenten cursussen 
over cybersecurity, dat is niet 
slecht, maar er zijn er nog veel 
meer welkom.” 
Kurt Callewaert, Howest

“Big data  
geeft ons  
gigantisch veel 
mogelijkheden, 
maar momenteel 
blijft het vaak  
nog bij ideeën  
die niet meteen 
hun weg vinden  
naar concrete 
toepassingen.” 
Prof. Dirk Van den Poel, 
UGent 

“Het woord ‘privacy’ wordt vaak 
onrechtmatig gebruikt.”  
Frank Maertens, Hulpverleningszone Fluvia 

“De healthcare markt is nog steeds 
heel gefragmenteerd op technologisch 
vlak. Dat bemoeilijkt het delen van 
elektronische patiëntgegevens tussen 
zorgverstrekkers onderling.” 
Dr. Ann Ackaert 

“De toekomst  
van mobiliteit  
is mobility as  
a service.” 
Hans Fraiponts, Digipolis 

“De grootste vraag voor de  
mobiliteit van de toekomst:  
wie is de regisseur?”   
Prof. Christa Sys, UGent 

@Realdolmen

@Realdolmen

@Realdolmen

"Bijna iedereen rond de tafel draagt een 
stappenteller. We maken er duidelijk ook 
een spel van om actief te blijven."  
@JanLooy #cothinking

"De controle over #data teruggeven aan 
de burger: is dat (g)een mooi idee?" 
#cothinking

@Realdolmen

"Mogelijk is GDPR meer ingrijpend en 
meer bedreigend voor bedrijven dan 
hacking... Dat kan toch de bedoeling niet 
zijn?" #cothinking

"Hoeveel van je privacy zou jij opgeven in 
ruil voor onbeperkt gratis internet?" Het 
werd plots stil op #cothinking...



Is jouw organisatie  
klaar voor verandering?

Iedereen weet: de klassieke organisatie 
met een strakke hiërarchie heeft helemaal 
afgedaan. Maar hoe moet het dan wel? Hoe 
verander je je organisatiecultuur en welke 
effecten mag je verwachten? En als je je  
aanpak niet verandert, is dat dan echt een 
probleem? 

Een ding is zeker: de organisatie van de 
toekomst heeft niets meer te maken met 
de manier waarop organisaties in het ver-
leden werkten. Dat komt niet alleen doordat  
hiërarchische structuren nu oubollig zijn 
maar ook doordat alles veel complexer is ge-
worden: de wereld rond ons, de vragen en ei-
sen van interne en externe contactpersonen  
of klanten, en onze manier van samenwerken,  
informatie verwerken en communiceren. 

 Sloop de grenzen tussen  
 afdelingen 

In het erg inspirerende boek ‘Organize 
for Complexity’ heeft de zelfverklaarde  
‘management exorcist’ Niels Pflaeging 

het daarover: in een complexe wereld met 
complexe organisaties organiseer je je  
beter volgens processen en met multi-
functionele teams, in plaats van te werken 
met aparte afdelingen. Het komt er dus op 
aan dat je je organiseert in functie van een  
bepaald doel, en dat is meestal de klant.  
Zeker voor ingewikkelde opdrachten werkt 
die aanpak heel efficiënt. 

“Bij Realdolmen Professional Services zijn 
we ervan overtuigd dat we de grenzen tus-
sen afdelingen moeten openbreken”, zegt 
ook Jan Graulus, Manager Professional  
Services bij Realdolmen. “We moeten 
voortdurend IT-specialisten inschakelen bij 
onze klanten. Om op die vragen te kunnen  
ingaan, moeten we weten wie er intern 
of extern beschikbaar is, spreken we  
prioriteiten af met de sales, bespreken we de 
contracten, bekijken we de competenties,  
enzovoort. Bij dat hele proces zijn dus veel 
verschillende afdelingen betrokken. Als we 
blijven denken vanuit bepaalde functies per 

afdeling benutten we niet alle aanwezige 
expertise en lopen we vertraging op.”

 Strakke structuren versus de  
 dynamiek van de markt  

“Strakke structuren zijn niet langer efficiënt  
in een complexe, snel veranderende  
wereld”, aldus Jan Graulus. “Je kan bijvoor-
beeld niet alles in regeltjes gieten. We regis-
treren ongeveer 160 aanvragen per maand 
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ORGANISATION
of the future

“Managen is  
flauwekul. Je moet 
mensen gewoon hun 
werk laten doen.” 
Jos de Blok, de oprichter van  
Buurtzorg in Nederland



en om die zo goed mogelijk in te vullen  
moeten we prioriteiten stellen in functie van 
de klanten, de vragen en de competenties. 
We hebben daarvoor vroeger wel een aantal 
regels gedefinieerd maar onze markt veran-
dert zo snel dat de regels telkens niet meer 
gelden.”

De wereld rond ons verandert inderdaad heel 
snel: er komen voortdurend nieuwe vragen, 
ideeën en mogelijkheden. Als organisaties 
klassiek blijven denken in termen van afde-
lingen en hiërarchie dan moet de manager 
van elke afdeling een soort grote goeroe zijn 
die alle antwoorden in pacht heeft. De juiste 
kennis zit echter vaker bij de medewerkers 
zelf: zij kunnen veel sneller beslissingen 
nemen omdat ze dagelijks met de praktijk 
in aanraking komen. De organisatie van de 
toekomst bestaat dan ook uit zelfsturende  
teams die snel kunnen ageren zonder  
telkens goedkeuring te vragen. 

 Werk aan een overkoepelend doel 

Natuurlijk kan je in een bestaande organisatie  
niet van de ene dag op de andere zomaar 
alle afdelingen schrappen. Het beste is 
om in stappen te werken. Zo kan je eerst  
virtuele teams creëren met medewerkers die 
allemaal aan een overkoepelend projectdoel 
werken. “Daar zijn we nu bij Realdolmen 
mee bezig”, zegt Jan Graulus. “Daarnaast 
hebben we een aantal projecten die over de 
afdelingen heen werken in het belang van de 
hele organisatie, waaronder een project rond 
productiviteit, iets wat vroeger doorgaans  
alleen op de sales was gericht.”

 Meer betrokkenheid verhoogt  
 de motivatie en tevredenheid 

Bedrijven die het bij een klassieke aanpak 
houden, krijgen het volgens Jan Graulus erg 
moeilijk: “Het is een utopie om te denken dat 
alle innovatie en nieuwe ideeën ‘top-down’ 
vanuit het management moeten komen”, 
stelt hij. Een bedrijfscultuur waarbij mede-
werkers meer inspraak krijgen, blijkt in ieder 
geval te werken bij lichtende voorbeelden 
als de Vlaamse schoenenketen Torfs en het  

Braziliaanse Semco. Elk op hun manier  
geven ze veel aandacht aan de betrokken-
heid en de tevredenheid van de medewer-
kers bij het bedrijf. Die betrokkenheid geeft 
gedreven medewerkers die gestimuleerd 
worden om mee te denken over nieuwe  
mogelijkheden. Bij Semco gaat dat zelfs 
erg ver: medewerkers mogen zelf hun 
werktijden kiezen en beslissen hoeveel ze  
verdienen. Ze worden ook gestimuleerd om 
ideeën aan te dragen en hun hart te luchten  
tijdens de frequente overlegmomenten.  
Bovendien kiezen en evalueren ze hun eigen 
managers. Die onorthodoxe stijl heeft CEO 
Ricardo Semler geen windeieren gelegd en 
zijn managementboeken, met veelzeggende 
titels als ‘Het weekend van zeven dagen’ 
verkopen nog altijd als zoete broodjes. De 
managementstijl van Semler was in de jaren 
’80-’90 dan ook ongezien.

 Hangmatten op het werk 

Bij Realdolmen zijn er voorlopig nog geen 
hangmatten op het werk, maar de tevre-
denheid van de medewerkers is wel een  
belangrijke focus. “We hebben ons laten 
inspireren door het boek ‘Reinventing orga-
nizations’ van Frederic Laloux”, vertelt Jan 
Graulus. “Ook hij vertrekt vanuit het engage-

ment en de autonomie van de medewerkers. 
Hij geeft daarbij een aantal stappen voor de 
transformatie naar een organisatie van de 
toekomst, van concept tot nieuw organisatie- 
model. Bij Realdolmen zijn we daarvoor 
uitgegaan van de Realdolmen Storyboard 
waarin onze waarden staan. We stellen ons 
telkens de vraag naar welke bedrijfscultuur 
we streven en hoe we de medewerkers  
centraal stellen. We werken nu actief aan 
de begeleiding van ‘people managers’ om  
leiders te vormen die denken vanuit de  
competenties van de medewerkers.”

 De automatisering van een  
 organisatie van de toekomst 

Maar hoe zit dat dan met de automatisering 
van goedkeuringsprocessen? ERP-systemen 
gaan standaard uit van een hiërarchische 
organisatie waarbij altijd dezelfde personen  
groen licht moeten geven voor er wordt  
overgegaan naar de volgende stap. Daar  
zit mogelijk nog een hiaat dat software- 
leveranciers en IT-integrators kunnen op-
vullen. Misschien is het tijd dat bedrijven en 
werknemers luider roepen om verandering, 
zodat softwaremakers kunnen inspelen op 
die vraag naar de automatisering van nieuwe 
organisatievormen.
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Burn-outs, medewerkers die na het week-
end opnieuw met een platte batterij aan 
de werkweek beginnen en zich naar het 
volgende weekend slepen, bedrijven die  
focussen op een minderheid van high  
potentials (hipo’s), het onderwijs dat te 
weinig oog heeft voor de ontwikkeling van 
belangrijke vaardigheden om gewapend te 
zijn voor werken en leven. Filip De Fruyt, 
hoogleraar differentiële psychologie en per-
soonlijkheidsonderzoek aan de Universiteit 
Gent, schetst geen fraai beeld maar reikt 
ook oplossingen aan.

“We kunnen de vaardigheden voor de 21ste 

eeuw indelen in vijf groepen die ons helpen 
om ons aan te passen aan een veranderende,  
complexe en onzekere wereld”, zegt Filip De 
Fruyt, die onderzoek doet naar de sociaal- 
emotionele vaardigheden van jongeren 
en organisaties adviseert op het vlak van 
personeelsselectie, talentontwikkeling en 
werkbaarheid. “Die competenties zijn niet 
nieuw, maar ze bieden een handig model. 
Andere taxonomieën bevatten wel 120 
vaardigheden en dan zie je door de bomen 
het bos niet meer. Het is aangewezen dat 
een individu, afdeling of organisatie aan 
één of twee van de skills tegelijk werkt, om 
uiteindelijk skills uit elk van de vijf groepen 
te ontwikkelen. Je kan voor de ontwikkeling  
van een vaardigheid bijvoorbeeld zes maan-
den uittrekken, waarna je aan een tweede 
begint. Weet ook dat we die competenties 
in meerdere of mindere mate al hebben en 
dat we ze willen verbeteren.”

 Vaardigheidsgroepen 

De skills die Filip De Fruyt opsomt, zijn  
‘engaging with others’ (contactvaardigheid, 
assertiviteit), ‘amity’ (empathie, vertrouwen 

hebben en opbouwen, respect), ‘emotion 
regulation’ (hoe gaan we om met emoties, 
tegenslag, frustratie, onzekerheden, stress), 
‘openness’ (nieuws- en leergierigheid en 
creativiteit) en ‘self-management’ (daad-
kracht en doorzettingsvermogen). Naast die 
vijf groepen met sociaal-emotionele vaar-
digheden is probleemoplossend vermogen 
belangrijk.

“Het is aangewezen om aan één of twee van 
die groepen tegelijk te werken als individu, 
afdeling of organisatie”, zegt Filip De Fruyt. 
“Vroeger moest de werknemer passen in of 
zich aanpassen aan een bedrijf, maar het 
omgekeerde geldt ook: elkaar aanvullen en 
prikkelen om te ontwikkelen. Wanneer ik 
iemand in mijn onderzoeksgroep haal, zoek 
ik geen kopie van mezelf maar wel iemand 
die iets kan wat ik minder goed kan. Een 
groep moet geen eenheidsworst zijn maar 
een uitgebalanceerd geheel met punten 
van overeenkomst. Het is een illusie te den-
ken dat iedereen alle vaardigheidsgroepen  
supergoed onder de knie gaat krijgen.  
Elkaar aanvullen is de boodschap.”

 Verweven 

“De skills kunnen we op verschillende plaat-
sen aanleren, zoals op school. In het onder-
wijs lijkt het me verstandig om de ontwik-
keling van skills te verweven in het aanleren 
van andere leerinhouden, zoals wiskunde of 
ruimtelijk inzicht. In antipestprogramma’s  
kan je focussen op empathie, respect,  
assertiviteit en probleemoplossing. Bij het 
opstellen van een leerplan mag je explicieter  
focussen op de vijf vaardigheidsgroepen. 
De skills kan je voort ontwikkelen in een 
bedrijf en thuis, en op diverse manieren,  
zoals met een coach, online of op cursus, 

maar ook gewoon op de werkvloer door te 
reflecteren over je gedrag en prestatie.”

“De vaardigheden zullen bepalen hoe we 
met nieuwe technologie omgaan, zullen  
helpen om ICT te verbeteren, nieuwe  
mogelijkheden te creëren en die beter 
te gebruiken om samen te werken en te  
leven. Denk bijvoorbeeld aan ‘openness’ en 
het belang van nieuwe ideeën en innovatie. 
Als je je geld verdiende met de verkoop van 
sms’jes, dan heb je nu door WhatsApp toch 
wel een probleem.”

 Meten 

Hoe meten we in welke mate we de vaar-
digheden van de 21ste eeuw hebben en er  
beter in worden? “Dat is niet eenvoudig en 
het onderzoek naar methodes om dat te 
meten is nog volop in ontwikkeling”, zegt 
Filip De Fruyt. “We werken en leven ook niet 

VAARDIGHEDEN 
VOOR DE 21STE EEUW

“De vijf vaardigheids-
groepen helpen om 
ons aan te passen  
in een veranderende, 
complexe en  
onzekere wereld.”
Professor Filip De Fruyt



continu op het maximum van ons kunnen. 
Op basis van beperkt vergelijkend onder-
zoek kunnen we voorzichtig stellen dat  
België zich op het gebied van probleem- 
oplossend vermogen in de middenmoot  
bevindt.”

“Kijk niet alleen naar wat medewerkers 
willen wanneer je ze aanneemt, maar blijf 
dat ook daarna doen”, raadt Filip De Fruyt 
aan. “Een afgestudeerde wil er misschien 
invliegen, maar zes jaar later heeft hij of 
zij mogelijk kinderen en een echtscheiding 
achter de rug, waardoor de kaarten anders 
kunnen liggen. Mensen ontwikkelen pro-
fessioneel en privé. De hr-verantwoordelij-
ke moet daar oog voor hebben. Bovendien 
is het niet omdat mensen iets goed kunnen, 
dat ze het ook graag blijven doen. Vraag af 
en toe hoe het nog is en zit geregeld eens 
samen. Dat is belangrijker dan een een- 
malig evaluatiemoment.”

 ‘No employee left behind’ 

Filip De Fruyt vindt het geen goede zaak 
als bedrijven zich alleen  
 

concentreren op de ontwikkeling van high 
potentials. “Als je je opleidingsbudget voor-
namelijk besteedt aan het sturen van een 
kleine groep hipo’s naar het buitenland en 
leiderschapscursussen, dan voelt de rest 
zich miskend. Het engagement van de  
anderen zal ook lager worden. Wanneer de 
hipo’s je firma verlaten, zit je met personeel 
dat minder ontwikkeld is. Zoals in het on-
derwijs ‘no child left behind’ moet gelden, 
moet dat in de bedrijven ‘no employee left 
behind’ zijn.”

“Als we iedereen van laag tot hoog  
ontwikkelen, is dat een meerwaarde voor 
het bedrijf en de samenleving. Zelfs als de 
werknemer je firma verlaat, blijf je dan deel 
uitmaken van zijn netwerk en zal hij met 
appreciatie terugkijken op de kansen die 
hij kreeg. Wat je investeert in de ontwikke-
ling van mensen is geen verloren moeite. Je 
moet met de hele ploeg vooruit. Het is ook 
niet goed om die strategie om de haverklap 
te veranderen, wat bedrijven wel 
eens doen.”

Want dat het momenteel niet goed loopt, 
staat volgens Filip De Fruyt buiten kijf: “Uit 
onderzoek blijkt dat veel mensen geen  
engagement en perspectief hebben.  
Velen willen loon inleveren om een ande-
re leidinggevende te krijgen. Nochtans zijn 
er nooit meer leidinggevenden op cursus 
gegaan en hadden we nog nooit zoveel 
hr-verantwoordelijken als vandaag. Te veel 
werknemers voelen zich niet goed op het 
werk en vallen uit. De vijf vaardigheids- 
groepen zullen nog lang waardevol blijven 
en we moeten er aandacht aan schenken 
om iedereen inzetbaar te houden.”

 
William De Plecker, de 

hr-directeur van Realdolmen, somt drie  
uitdagingen op in de VUCA-wereld (volatile, 
uncertain, complex en ambiguous):

 De complexiteitsparadox 

Mensen krijgen op het werk en privé, ook 
door de sociale media, veel gegevens- 
stromen te verwerken. Bovendien volgen 
we onze vrienden op het werk en zijn 
we met onze job bezig na de werkdag. 
Ons brein kan dat niet allemaal aan. Je 
zou denken dat handige apps en andere  
technologische hulpmiddelen ons het leven 
en werken makkelijker maken, maar door 
de grote hoeveelheid is dat niet zo. Een  
mogelijke oplossing is selectiviteit in de 
technologie die we gebruiken. Als we vrezen 
  

iets te 
missen, dreigen we 

net meer te missen door het allemaal 
te willen volgen. We moeten dan ook een 
onderscheid durven maken in wat ons het 
werken en leven echt aangenamer maakt 
en wat daarentegen leidt tot te veel com-
plexiteit. Selecteer wat nodig en nuttig is, uit  
zelfbescherming.

 Cognitieve flexibiliteit en  
 ‘learning agility’ 

Het is al moeilijk om met een pistool of  
geweer de roos te raken van een vast 
doel, laat staan dat het eenvoudig zou zijn 
om bewegende doelen te raken. Als je het 
vaste doel kan bereiken, moet je die aan-
geleerde vaardigheid snel en vanuit auto-
matismen op veranderende doelen kunnen  
toepassen. Hoe beter je dat kan, hoe  
meer je verandering als een nieuwe, leuke 
uitdaging in plaats van als een bedreiging 
zult ervaren.

 Leiderschap 

We evolueren van leiders die door analytisch 
denkvermogen productiekosten en -proces-
sen willen optimaliseren naar leiderschap 
dat de juiste gegevens door Big Data laat 
analyseren om sneller dan anderen nieuwe 
en betere producten en diensten te ontwik-
kelen en te verkopen. Daarvoor blijven een 
duidelijke visie, strategische focus en snelle  
besluitvorming belangrijk.

William De Plecker pleit ervoor om ons  
onderwijs beter te maken in het stimule-
ren en ondersteunen van ‘leren’. “Waarom 
niet nagaan of leerkrachten tijdens een 
deel van de schoolvakanties opleiding en 
bijscholing van hoog niveau kunnen krijgen 
zodat ze leerlingen kunnen leren hoe ze 
zich aan de technologische vernieuwingen 
in een VUCA-wereld kunnen aanpassen? 
Met het oog op een loopbaan daarna is 
dat belangrijk, want ook die carrière, de 
jobinhoud en loonevolutie zouden wel eens 
volatieler kunnen worden.”

BIG DATA
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“Dankzij technologie kan  
innovatie van overal komen.  
IT is niet enkel een onvermijdelijke 
kost, maar kan en moet eigenlijk  
de business inspireren.”
Tom Callant, manager connected company bij Realdolmen

INNOVATION
for the future
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Verhoog de slaagkans  
VAN INNOVATIE
Eerst het slechte nieuws: er is geen  
magische oplossing om de slaagkans van 
innovatie te verhogen. Het goede nieuws: 
een aantal factoren kunnen als houvast  
dienen om tot innoverende ideeën te komen  
en ze uit te voeren. Aan vernieuwingen 
zijn risico’s verbonden, maar dat geldt ook  
voor nietsdoen. Vraag maar aan Kodak 
of BlackBerry. Amazon is dan weer een  
voorbeeld van hoe het wel kan.

Hoe haal je vernieuwende ideeën uit je  
medewerkers? Willen ze die wel spontaan 
delen, individueel of in groep? Communica-
tie blijkt een sleutel om de deur tot innova-
tie te openen. “Er zijn vijf omstandigheden 
nodig om innovatieve ideeën te doen op-
borrelen en uit te voeren”, stelt managing 
partner Michaël Van Damme van The Forge, 
een spin-off van de Universiteit Gent. “Ten 
eerste: zorg voor een duidelijk doel, een 
heldere gemeenschappelijke visie. Zit je 
op dezelfde golflengte? Dat bepaalt 40% 
van de creatieve output van een team. Ten 
tweede: veiligheid. Voelen de medewerkers  
zich op hun gemak om iets te zeggen?  
Dat bepaalt of ze geneigd zijn te delen en te 
luisteren. Een derde aspect is ondersteuning:  
word je geholpen als je vernieuwende voor-
stellen formuleert? Ten vierde is er kwaliteit:  
streeft iedereen ernaar zo goed mogelijk 
werk te leveren? Is het duidelijk wat ‘goed 
werk’ betekent en wordt dat gemonitord? 
En als vijfde is ook de frequentie van  
de communicatie, formeel en informeel,  
bepalend voor succesvol innoveren.

 Ga voor een innovatiecultuur 

Je hebt meer kans op succesvolle innovatie  
wanneer je als organisatie bewust gaat voor 

een innovatiecultuur. Innovatie moet ook 
onderdeel worden van de bedrijfscultuur  
om te resulteren in financieel succes.  
Vergelijk het met de aankoop van een 
dure racefiets. Iemand met een sportieve  
levensstijl zal er betere prestaties door  
halen en zich nog meer engageren. Als je 
die levenswijze echter nog niet had, dreigt 
de koersfiets na een tijdje ongebruikt te  
blijven. Ook als bedrijf is het niet moeilijk 
om hulpmiddelen te kopen, maar op zich 
geven die geen garantie op resultaat.

 Wees constructief 

Meer dan het bedenken van ideeën, is het 
selecteren en uitvoeren een probleem. 
Mensen en teams doen dat eigenlijk niet al 
te best: ze focussen te veel op uitvoerbare 
ideeën. Een veilige omgeving kan helpen 
om niet in die val te trappen. Concentreer je 
eerst op vernieuwende ideeën en denk dan 
pas na over hoe je die uitvoerbaar maakt. 
Kritische zin is prima, maar constructief zijn 
ook. Zeg dus niet meteen dat er onvoldoende  
tijd of geld is om een innovatief idee uit te 
voeren, maar denk na hoe je die tijd of dat 
budget kan vrijmaken. Of ga na wat je aan 
het idee zou veranderen om het met succes 
te kunnen uitvoeren.

 De juiste associaties 

Medewerkers en bedrijven zijn zich ook te 
weinig bewust van de negatieve associaties  
die we aan creativiteit koppelen: meer  
nadenken, grotere risico’s, onzekerheid en 
extra werk. Ons gedrag wordt bepaald door 
dergelijke associaties. We zeggen dan wel 
dat we innovatie belangrijk vinden, maar 
we doen lang niet altijd wat we zeggen. Het 

is zoals iemand die naar de buitenwereld 
wel laat uitschijnen dat hij een gezonde 
levensstijl – uiteraard! – belangrijk vindt, 
maar ‘s avonds wel liefst een zak chips eet 
voor de tv.

 Geef feedback 

Je moet opletten dat je niet struikelt in een 
van de fases: het bedenken, promoten,  
selecteren en uitvoeren van een idee.  
Vergeet dus niet om feedback te geven. 
Welke ideeën worden verwacht en waarom  
is een idee niet gekozen? Als je dat als  
medewerker niet verneemt, krijg je een  
negatieve associatie en sterft innovatie in een 
vroeg stadium. Een elektronische ideeën- 
bus om voorstellen te verzamelen volstaat 
niet om de motivatie levend te houden.

 Overtuig met de verpakking 

Hoe je een idee presenteert, weegt drie-
maal zwaarder door dan de inhoud ervan. 
Dat geldt des te meer voor vernieuwende 
invallen. Er bestaan truken om een idee 
te verkopen. Zo lukt het beter wanneer je 
gepercipieerd wordt als charismatisch.  
Professor John Antonakis, verbonden aan 
de Universiteit van Lausanne, toonde aan 
dat charisma niet iets is dat je gewoon hebt 
of niet hebt, maar dat je het kan trainen. Hij 
lijstte twaalf technieken op die bepalen hoe 
charismatisch een persoon waargenomen 
wordt door een publiek. Een manager of 
werknemer die presenteert voor een groep 
en daarbij deze technieken gebruikt, zal 
meer impact hebben. We denken wel vaak 
dat goede ingevingen zichzelf verkopen,  
maar dat klopt dus niet. Als iemand met 
een gek kapsel een idee presenteert,  

>>>
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beschouwen we het als creatiever omdat we 
op basic beoordelingssystemen terugvallen. 
Iemand die heel zelfzeker is en hoog scoort 
op de narcismeschaal, is overtuigender.  
Zo kan je op basis van de twaalf technieken 
zelfs voorspellen of de Democratische dan 
wel de Republikeinse kandidaat president 
van de V.S. zal worden. 

 Accepteer de risico’s 

Wanneer je onderneming in uitstekende 
doen is, mag je niet aannemen dat je er 
binnen enkele jaren nog even goed voor zal 
staan. Als je in de problemen zit, is innovatie  
eveneens van levensbelang. Het beste is 
om met vernieuwing te starten wanneer de 
geldkas goed gevuld is en je sterk staat. De 
hele organisatie moet die aanpak ook onder- 
schrijven want engagement is absoluut 
noodzakelijk. Als iedereen overtuigd is van 
het belang van innovatie, kom je vanzelf 
tot meer vernieuwende ideeën. Je kiest  
echter ook voor risico’s en je moet mislukking  
accepteren.

 Volhouden  

Als je de omzetdoelstelling voor het jaar 
misschien niet zal halen, mag je de initi-
atieven voor innovatie niet in de koelkast  

zetten. Te veel focus op de korte termijn, 
bij de aandeelhouders, CEO of managers, 
kan tot een onoverbrugbare achterstand 
leiden. Net zoals in je carrière moet je af 
en toe durven springen. Dat doen is een 
risico, maar het niet doen is dat evenzeer. 
Er zijn altijd opportuniteiten en je laat geld  
schieten als je die kansen laat liggen. Iets 
niet doen, gaat gepaard met een kostprijs.

 Meerwaarde 

Ook door iemand extern in de organisatie  
te brengen of mensen regelmatig een nieuwe  
rol te geven, verhoog je de kans op innova-
tie. Bij een bedrijf als Microsoft bijvoorbeeld 
heb je doorgaans niet al te lang dezelfde  
job. Door interne rotatie verhoog je de 
meerwaarde van medewerkers en houd je 
hen gemotiveerd om mee te denken over  
je innovatiekoers.

 Exploreren 

Veel organisaties zijn operationeel volledig 
georganiseerd om te doen wat ze nu doen 
en waarmee ze hun geld verdienen. Het kan 
zinvol zijn om parallel een team nieuwe 
zaken te laten exploreren. Dat is zeker het 
geval in branches met veel concurrentie en 
bedrijven die je business wel eens zouden 

kunnen overnemen, zoals de bank-, media- of  
IT-sector. Openstaan voor vernieuwing en ver-
andering is daar een kwestie van overleven. 
Door digitalisering, de kortere of onvoor-
spelbaardere levensduur van producten en 
diensten, en de makkelijke overstap van de 
ene naar de andere leverancier is nu bijna 
elke sector verplicht sneller te innoveren. 
Als je vroeger met sms’jes geld verdiende,  
is je omzet nu gedaald door WhatsApp, 
Snapchat en Facebook Messenger. Advo-
catenkantoren nemen hun toevlucht tot 
chatbots om zich toe te leggen op werk met 
meer toegevoegde waarde. Jongeren kiezen  
een bank op basis van de kwaliteit van de 

INNOVATION
for the future

HOE JE EEN IDEE  
PRESENTEERT, 
weegt driemaal 
zwaarder door dan  
de inhoud ervan.  
Dat geldt des te meer 
voor vernieuwende 
invallen.
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app. Zonder webshop dreigt een winkel zich-
zelf buitenspel te zetten. Als je niet online 
kan reserveren bij een restaurant, doe je het  
misschien bij een ander waar dat wel kan.

 Inspireren 

“We helpen ondernemingen om hun busi-
nessmodel aan te passen aan het digitale 
tijdperk”, zegt Tom Callant, unit manager 
connected company bij Realdolmen. “Een 
van onze klanten is een intercommunale 
die afval recycleert en software gebruikt 
om verpakkingsaangiftes te doen. Samen  
zorgen we dat andere organisaties, ook in 
het buitenland, diezelfde software tegen be-
taling ook kunnen gebruiken. Denk aan wat 
Amazon gedaan heeft: van alleen een boek-
verkoper werd het een cloud-leverancier en 
meer. Dankzij technologie kan innovatie van 
overal komen. In firma’s van de toekomst 
moeten IT en business elkaars gelijken zijn. 

IT is niet enkel een onvermijdelijke kost, 
maar kan de business inspireren.”

 Hindernissen 

“Zorg ervoor dat je bedrijf van iedere werk-
nemer ideeën kan ontvangen en er iets mee 
doen. Bij Realdolmen kan elke juniorconsul-
tant het bureau van zijn manager of zelfs 
van onze algemeen directeur binnenstap-
pen. In firma’s met een klassieke hiërarchie 
mag je soms niet zomaar iemand boven 
jou overslaan en duurt het te lang voor een 
idee tot bij de baas geraakt - als het er al  
geraakt”, aldus Tom Callant.

“Wanneer je via een online platform ideeën 
verzamelt, kan je vervolgstappen inbouwen 
om er iets mee te doen. Je kan er even-
tueel een social aspect aan toevoegen en 
het nadien verder onderbouwen, een SWOT- 
analyse maken en laten becommentariëren.”

 Beloning 

Voorzie in motivatie, appreciatie en beloning 
en wees daar niet naïef in. Medewerkers 
gooien niet zomaar alles te grabbel. Als je 
wil dat mensen waardevolle ideeën opperen,  
moet je daar dus iets tegenover stellen, bij-
voorbeeld door hen te laten meeverdienen 
aan de commercialisatie van hun idee.

 Geslaagd of niet? 

Wanneer is innovatie eigenlijk een succes  
te noemen? De vraag wanneer je van  
geslaagde innovatie kan spreken of vanaf 
wanneer je iets als een succes beschouwt, 
bepaal je helemaal zelf. De maatstaf kan 
bijvoorbeeld het financiële resultaat zijn van 
een vernieuwing, of hoeveel je organisatie 
eruit geleerd heeft.

TIPS VOOR MEER CHARISMA
Een greep uit de twaalf charismatechnieken die meer impact geven  
als je een idee promoot. Een goed idee blijft natuurlijk ook belangrijk.

GEBRUIK 
persoonlijke 
ANEKDOTES

HANTEER RETORISCHE VRAGEN

Speel in op  
collectieve  
sentimenten

Maak gebruik van  
METAFOREN

Breng variatie in je STEM
en je GEZICHTSUITDRUKKINGEN

SPREEK  

VOLZELF- 
VERTROUWEN

Stel  

HOGE  
VERWACHTINGEN

MAAK  
LICHAAMS- 
GEBAREN 

Haal morele overtuigingen aan



Betrek jij je klanten  
BIJ INNOVATIE?
De klant staat centraal, en dat is ook 
logisch. Geen enkele organisatie kan 
het zich nog permitteren om níet klant-
gericht te zijn. Als je dat nog verder 
doordrijft, betrek je de klant al bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten of 
diensten. Hoe haalbaar is dat eigenlijk? 

 De klant als expert 

De klant is de expert van zijn eigen noden, 
en dus ligt het voor de hand om voortdurend 
te checken of je als bedrijf wel voldoende 
op die noden inspeelt. Bedrijven uit de  
productiewereld leggen een nieuw ont-
werp daarom steeds vaker al voor aan hun  
klanten voor ze het op de markt brengen. Zo 
kan je als onderneming innoveren zonder 
het risico dat je de bal compleet misslaat. 
“Toch mag je niet te hard rekenen op klanten 
voor innovatie”, stelt Michaël Van Damme,  
Managing Partner bij The Forge. The Forge 
is een spin-off van UGent die teams en  
organisaties helpt bij de analyse en verbe-
tering van hun innovatiegehalte. 

 Klanten betrekken bij  
 ontwerpfase 

Veel grote bedrijven werken volop aan 
‘customer centricity’: iedereen moet voort-
durend rekening houden met de impact op 
de klant”, zegt Michaël Van Damme. “Vooral  
heel competitieve sectoren zoals banken 
en telecom kunnen met een grotere klant- 
gerichtheid het verschil maken met de  

concurrentie. Daarom investeren ze er  
uiteraard veel tijd en energie in. Bij het  
bepalen van hun strategie, baseren ze zich 
vaak op gegevens zoals de NPS score om te 
zien of de klanten tevreden zijn. In functie 
daarvan werken ze ook nieuwe diensten of 
procedures uit. Ook big data worden steeds 
vaker ingezet om de klantgerichtheid te 
verbeteren. In de dienstensector wordt een 
nieuw aanbod doorgaans niet voorgelegd 
aan klanten in de ontwerpfase, dat is eerder 
iets voor productiebedrijven.”

 Interne innovatie 

Innovatie hoeft trouwens niet alleen gericht 
te zijn op een nieuw product of een nieuwe  
dienst: de innovatie kan bijvoorbeeld ook 
zitten in de manier van werken. Innovatie-

consultant Doblin onderscheidt zelfs tien 
soorten innovatie. “Wij zijn momenteel  
bezig met een bank-verzekeraar te hel-
pen bij de ontwikkeling van een nieuwe, 
meer Agile businessaanpak”, vertelt Stefan 
Smeets, Enterprise Architect & Unit Manager 
Connected Company bij Realdolmen. “Voor 
die sector is zo’n nieuwe manier van werken 
een heel grote stap die ook weer een posi-
tieve impact kan hebben op de flexibiliteit 
en de klantgerichtheid van de service.”

 Opgelet voor de Chief Idea Killer 

Innovatie heeft altijd een paar basisvoor-
waarden. Ten eerste moet je weten wel-
ke richting je uit wil en moet je tege-
lijk ook een zekere vrijheid krijgen van 
het management. Al te vaak is de CEO 
de ‘Chief Idea Killer’, zoals ook Peter 
Hinssen aanhaalde tijdens zijn keynote  
op het Co-thinking event. Ten tweede  
moet je je als organisatie bewust zijn van 
de individuele creativiteit bij medewer-
kers. Innovatie wordt dikwijls beschouwd 
als een groepsproces dat je aanpakt 
met workshops en brainstorms. Het kan 
wel nuttig zijn om te ‘sparren’, maar je 
mag de creativiteit van het individu niet  
onderschatten.

 Op zoek naar ademruimte 

Om die innovatiekracht te kunnen benutten,  
moet je je medewerkers wel de tijd en 
ademruimte bieden om hun ideeën uit 

“IT-innovatie komt 
vaak van projecten 
die helemaal geen 
rekening houden met 
de bestaande aanpak, 
want de bestaande 
aanpak leidt tot  
bestaande resultaten.”
Stefan Smeets, Realdolmen
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te werken. Ook coaching en een sfeer 
die het lanceren van ideeën aanmoedigt, 
zijn cruciaal. Wie merkt dat zijn ideeën  
meteen worden afgeschoten of dat er niets  
met innovatieve voorstellen gebeurt, zal  
een volgende keer liever zwijgen dan nog 
iets te proberen. Zo smoor je innovatie  
in de kiem.

 Meet eens je innovatiecultuur 

“Daarom leggen wij met The Forge het 
zwaartepunt van innovatie bij de interne 
organisatieprocessen”, legt Michaël Van 
Damme uit. “Met behulp van gevalideerde 
wetenschappelijke tests voeren we me-
tingen uit van de innovatiecultuur in een  
organisatie. Zo kunnen we precies in kaart 
brengen aan welke punten ze nog moeten 
werken om meer innovatief te worden. Een 
van die factoren is de veiligheid in het team: 
je moet er zeker van zijn dat je niet intern 
zal worden afgerekend op hetgeen je voor-
stelt en daarom is het volgens ons beter om 
klanten niet aan boord van je innovatieteam 
te halen. Als je externe personen zoals  

klanten actief betrekt bij het innovatie-
proces, dan daalt namelijk dat gevoel van 
veiligheid waarin je geneigd bent om vrijuit 
te spreken. Het kan natuurlijk wel interes-
sant zijn om eerst je klanten te bevragen, 
en daarna intern met die input aan de  
slag gaan.”

 Innovatie op een eiland 

Idealiter gebeurt de innovatie via een  
project of een team dat buiten de vaste  
organisatiestructuur valt. Dat geldt zeker  
ook voor IT-projecten. Gartner heeft het 
in dat verband over ‘Bimodal IT’: een 
tweesporenbeleid voor IT. Het ene spoor 
concentreert zich op de meer voorspelba-
re kant en mikt op de verbetering van de  
bestaande omgeving, terwijl het tweede 
spoor de ruimte krijgt om te verkennen 
en te experimenteren bij het oplossen van 
nieuwe problemen.

“IT-innovatie komt vaak van projecten die 
helemaal geen rekening houden met de 
bestaande aanpak, want de bestaande 

aanpak leidt tot bestaande resultaten”, stelt 
Stefan Smeets. “In het beste geval werk je 
zelfs volledig gescheiden van de bestaande  
IT-infrastructuur, zodat je niet gehinderd 
wordt door allerlei procedures, vertragende 
factoren of de omvang van de organisatie. 
Het werkt veel beter en sneller om met een 
beperkt aantal mensen zelfstandig nieuwe 
dingen te creëren.”

 De blik van de buitenstaander 

Een doordachte visie en actieve steun van 
het management zijn daarbij natuurlijk ook 
nodig. Als die basis ontbreekt, maakt inno-
vatie weinig kans. Uiteindelijk is het wel de 
bedoeling dat de ideeën ook in de praktijk 
worden gebracht. “Daar kunnen wij dan bij 
helpen met technologische knowhow”, zegt 
Stefan Smeets. “Daarnaast spelen externe 
dienstverleners zoals Realdolmen ook een 
stimulerende rol omdat ze met de blik van 
een buitenstaander kunnen kijken naar een 
bestaande situatie.”
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tussen bedrijfswereld 
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Het probleem is: bedrijfsleiders hebben doorgaans niet zomaar toegang tot 
universitair onderzoek. Niet dat dat onmogelijk zou zijn, maar onderzoeks-
resultaten worden meestal alleen gepubliceerd in wetenschappelijke tijd-
schriften. De artikels die daarin staan, zijn ook voor een academisch pu-
bliek geschreven en zijn voor een leek niet vlot te lezen . “Daarom grijpen  
bedrijfsleiders liever naar managementboeken met allerlei praktische tips”, 
zegt Michaël Van Damme van The Forge, een spin-off van de Universiteit Gent. 
“Ikzelf heb een doctoraatsonderzoek gedaan naar innovatiepsychologie en 
bij The Forge trachten we de kloof tussen innovatietheorie en -praktijk te  
dichten. Er is op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel.”

 Middagdutjes op het werk 

Wat blijkt? Hetgeen in populaire managementboeken staat, strookt lang 
niet altijd met wetenschappelijk onderzoek. “Iedereen heeft nu bijvoorbeeld 
de neiging om een voorbeeld te nemen aan bedrijven als Apple en Google, 
waar ze middagdutjes doen op het werk, maar daarbij wordt geen rekening  
gehouden met meer algemeen geldende onderzoeksresultaten” stelt Michaël 
Van Damme. 

 De waarde van managementboeken 

De gekende afstand tussen onderzoeksinstellingen en de bedrijfswereld is 
dus nog lang niet overbrugd. Volgens Michaël Van Damme raakt de kennis  
eenvoudigweg niet tot bij de bedrijven. Wetenschappers zelf zijn logischerwijze  
vooral geïnteresseerd in hun wetenschappelijke onderzoek en publicaties 
voor de academische wereld, terwijl bedrijven zich te weinig vragen stellen 
bij de waarde van commerciële managementboeken.

 Op zoek naar een brugfiguur 

Michaël Van Damme: “Om de toegang tot wetenschappelijk onderbouwde 
bronnen over innovatie te vereenvoudigen, zou het nuttig zijn om mensen in te 

Elke organisatie noemt zichzelf graag innovatief, maar in de praktijk blijkt  
dat vaak tegen te vallen. Waarop kunnen bedrijfsleiders zich baseren bij het 
uitstippelen van een innovatieve koers en welke rol moet of kan wetenschap-
pelijk onderbouwde kennis hierin spelen? 
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schakelen die de informatie kunnen filteren. We kunnen daarbij een voorbeeld 
nemen aan de geneeskunde waar artsen systematisch toegang hebben tot de 
laatste wetenschappelijke bevindingen.”

De brugfunctie moet idealiter worden ingevuld door een neutrale partij. Bedrijven 
kunnen op die manier ook makkelijker overtuigd worden om mee te werken aan 
wetenschappelijk onderzoek. Ook daar liggen er nog heel wat mogelijkheden 
open voor samenwerking die tot innovatie kan leiden. Onderzoek waar bedrijven 
aan hebben meegewerkt, wordt nog vaak argwanend bekeken, als zouden de 
resultaten minder betrouwbaar zijn want gestuurd door commerciële belangen. 

 Garanties op neutraal onderzoek 

“Er hoeft nochtans zeker geen geurtje te hangen aan universitair onderzoek 
waarin bedrijven geïnvesteerd hebben”, stelt Michaël Van Damme. “Vaak is het 
zelfs noodzakelijk om buiten de academische wereld op zoek te gaan naar meer 
financiële ondersteuning. Het is daarbij wel belangrijk dat de onderzoekers 
geen resultaatgarantie kunnen geven. Wanneer dat wordt beschouwd als een 
hinderpaal, is dat uiteraard fnuikend voor fundamenteel onderzoek. Los daarvan 
denk ik dat de universiteit veel meer garanties biedt op neutraal onderzoek: ze 
zijn academisch gericht en functioneren daardoor als een soort controleorgaan. 
Bedrijven weten meestal wel op voorhand op welk resultaat ze hopen, maar 
aangezien de resultaten academisch correct moeten zijn, kunnen onderzoekers 
daar geen rekening mee houden.”

 Innovatie: denken en doen 

Maar hoe kan je als bedrijf echt innovatief zijn? Bedrijven die vernieuwend  
willen zijn, moeten eerst en vooral nadenken over de reden waarom ze iets op 
een bepaalde manier doen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een 
clean desk policy meestal niet efficiënt is, net als jaarlijkse evaluaties of een  
bonus die afhangt van prestaties. Nochtans zijn dat voorbeelden van een  
aanpak die door veel bedrijven wordt gevolgd. 

 Zakelijk leiderschap is cruciaal 

Zakelijk leiderschap speelt een cruciale rol voor innovatie en het is zeker  
nuttig om daarbij gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde kennis. 
Academische studies gaan altijd op zoek naar onderliggende mechanismen die 
zo universeel mogelijk zijn. Bedrijfsleiders moeten beseffen dat er al heel veel 
waardevolle kennis voorhanden is. Zo bestaan er over innoverend leiderschap erg 
veel publicaties die in de kelders van universiteiten in de hele wereld stof liggen  
te verzamelen. Een schat aan ongebruikte informatie dus, die we dringend  
moeten benutten. 

“Universitair onderzoek dat gesteund is  
door bedrijven wordt nog vaak argwanend  
bekeken, terwijl de academische insteek  
net een garantie is voor neutraliteit.” 
Michaël Van Damme, The Forge

KNOWLEDGE

for the future
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EUROPA?

De Europese overheden formuleerden al een aantal standaarden rond 
privacy, open data en toegankelijkheid. Bij de effectieve uitvoering zorgen  
ze echter eerder voor concurrentie dan voor meer samenwerking on-
der de Belgische steden en gemeenten. Ze proberen namelijk financiële  
steun geografisch te spreiden, zodat iedereen op zijn eiland blijft  
zitten. Toch valt er schaalvoordeel te rapen door over de grenzen heen 
te kijken.  

PILOOTSTEDEN?

Natuurlijk kunnen we het model van Berlijn niet volledig copy-pasten op 
Antwerpen. Grote smart cities zoals Kopenhagen, Barcelona en Chicago 
delen echter wel hun kennis en advies met andere lokale overheden 
die daardoor sneller aan de slag kunnen. Daar ligt ook een rol wegge-
legd voor IT-leveranciers die stilaan ervaring opdoen in verschillende 
gemeenten. Op termijn ontstaan er bij hen best practices en templates 
waar stedelijke overheden uit kunnen kiezen. 

ONZE BUREN?

Je zou denken dat een slimme parkeerapp uit Roeselare vrij makkelijk 
te kopiëren is voor gebruik in Tielt. Toch lijken de meeste lokale initiatie-
ven ook echt lokaal te blijven. Opereren onze gemeenten momenteel op 
kleine eilandjes? Kijk eens over de haag naar de buurgemeentes, vaak 
hebben ze dezelfde noden. Je kunt kosten en kennis delen. 

VLAANDEREN?

De Vlaamse overheid ondersteunt met Smart Flanders sinds begin dit 
jaar dertien centrumsteden in hun ontwikkeling tot smart cities. Ze fo-
cussen op open data en stimuleren de samenwerking tussen steden. 
Ook regionaal vormen gemeenten steeds vaker clusters om schaal-
voordeel te creëren, bijvoorbeeld in Zuid-West-Vlaanderen. Zo worden 
Vlaamse steden en gemeenten toch wat sneller slim. 

WIE HELPT ONZE STEDEN SLIM TE MAKEN?
Slimme technologie kan ons helpen om op een leefbare manier met meer 
mensen op minder vierkante meters te wonen. Toch staat de smart city bij 
ons nog in de kinderschoenen. Wie kan ons helpen?



VLAANDEREN
ALS ÉÉN GROTE 
SMART CITY

Co-thinking about the Future  - 23

Wordt Vlaanderen binnenkort ‘Singapore aan de Noordzee’ genoemd? Dat  
gebeurt misschien als we alle stedelijke projecten rond het gebruik van technologie  
samenvoegen en van Vlaanderen één grote smart city maken. Maar is dat technisch  
– en politiek – wel haalbaar? En welke voordelen zou dat allemaal opleveren? 

Er zijn alleszins een paar treffende gelijkenissen tussen onze regio en de stads-
staat in Zuidoost-Azië. Beide tellen ongeveer evenveel inwoners: circa 6,4 miljoen  
in Vlaanderen tegenover zo’n 5,6 miljoen in Singapore. Die moeten ginds wel  
allemaal hun plekje vinden op een totale oppervlakte van amper 716 vierkante 
kilometer, terwijl wij met 13.500 vierkante kilometer veel ruimer bemeten zijn. Qua 
gemiddelde inkomen per gezin zitten we dan weer min of meer op gelijke hoogte. 

Toch is er ook een groot verschil: Singapore voert zowat alle ranglijsten aan van de 
meest geavanceerde smart cities ter wereld. En Vlaanderen komt daar nergens in 
voor. Maar misschien komt daar wel verandering in… 

 De krachten bundelen 

In diverse Vlaamse steden, zoals Antwerpen, Gent en Kortrijk, lopen nu al smart 
city-projecten. Het doel is telkens: de stad door middel van technologie beter  
organiseren, aangenamer en efficiënter maken. “In grote steden zie je bijvoorbeeld 
dat men door middel van sensoren of gsm-signalen de verkeersstromen door de 
stad in kaart probeert te brengen”, vertelt Tim Pots, sales manager Public Sector 
bij Realdolmen. “Die gegevens worden vervolgens geanalyseerd en dat kan nieuwe  
inzichten opleveren, waarmee men het verkeer vlotter kan laten doorstromen  
of waarmee men automobilisten kan helpen om een parkeerplaats te vinden, even-
tueel zelfs in combinatie met diensten zoals Waze.”

Co-thinking about the Future  - 23
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MIJN VERKEERSAPP  
IS SLIMMER DAN IK
Auto’s worden stilaan slimmer op zichzelf dan wanneer er een mens 
achter het stuur zit. Slimme apps brengen verkeersstromen in kaart 
en kunnen berekenen hoe je het snelst op je bestemming raakt, 
files en vertragingen met de trein inbegrepen. De focus verplaatst 
zich mede daardoor van het transportmiddel naar de mobiliteit. Wat 
houdt dat in en welke voordelen zijn er te halen? 

MOBILITEIT ALS DIENST

Stel: je moet van Halle naar Gent. Je geeft adressen in op een  
mobiliteitsapp en je krijgt verschillende mogelijkheden: je neemt  
de trein die over een kwartier vertrekt, je neemt plaats bij een  
autobestuurder die hetzelfde traject aflegt en wil carpoolen, of je 
kunt een auto om de hoek huren en achteraf in Gent achterlaten. Je 
kiest optie twee en je betaalt automatisch met het mobiliteitsbudget 
dat je kreeg van je werkgever. Dat is ‘mobility as a service’: je ‘bezit’ 
geen abonnement of vervoermiddel maar je ‘gebruikt’ of ‘deelt’ ze. 
Bovendien berekenen slimme apps in welke situatie je het snelst 
van a naar b gaat. 

WAAROM WIL IK MOBILITEIT ALS DIENST? 

Zelfrijdende auto’s alleen lossen uiteraard de files niet op. 
Maar als we door slimme apps andere keuzes maken op  
basis van reistijd, gemak of kostprijs gaan we in de toekomst 
bewuster om met hoe we ons verplaatsen. Als je zelf geen 
auto meer hebt, zal je sneller geneigd zijn om andere vervoers- 
middelen te gebruiken. Het milieu en je portefeuille pikken ook 
een graantje mee. In plaats van een firmawagen kunnen werk-
gevers een mobiliteitsbudget geven dat hun medewerkers  
vrij kunnen besteden aan mobiliteit als geheel. 

“De langetermijnaanpak 
van de academische wereld 
vormt een mooie aanvulling 
op de visie van stads- en 
gemeentebesturen, die vaak 
zo snel mogelijk concrete  
resultaten willen zien.”
Philip Leroux, IDLAB

VLAANDEREN
ALS ÉÉN GROTE 
SMART CITY

Steden als Gent en Kortrijk zijn natuurlijk klein grut vergeleken met de  
steden die wereldwijd als voorbeeld dienen wat smart city-projecten betreft. 
Naast Singapore zijn dat bijvoorbeeld Londen, Barcelona, San Francisco en 
Oslo. Alleen die laatste is met zijn ongeveer 630.000 inwoners nog van een  
vergelijkbare schaal. Vandaar dat er steeds vaker wordt opgeroepen om al die 
individuele, relatief kleinschalige projecten te bundelen tot een groot project, 
en van Vlaanderen ook één grote smart city te maken. 

 Technisch haalbaar 

“Dat zou natuurlijk wel enkele voordelen opleveren”, meent Tim Pots. “Nu 
worden bijvoorbeeld verkeersmetingen gedaan op stadsniveau, maar het is 
duidelijk dat dat ook regionaal een echt pijnpunt is. De vele files zorgen voor 
stress en tijdverlies, en brengen de economie aanzienlijke schade toe. Maar 
ook inzake luchtkwaliteit – nog een parameter die je in verschillende smart 
city-projecten ziet opduiken – zou het bijzonder leerzaam zijn om de impact 
op regionaal vlak te onderzoeken.”

Technisch zou dat alvast geen al te grote problemen opleveren, vermoedt  
Tim Pots: “Alle bestaande projecten kunnen gewoon blijven bestaan als de 
resultaten van de vele metingen die momenteel gebeuren op een uniforme 
wijze kunnen worden gedeeld. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 
Liesbeth Homans heeft nota bene onlangs vier miljoen euro uitgetrokken om 
dat door middel van een opendataplatform te garanderen. Het is met andere  
woorden niet nodig dat men overal in Vlaanderen dezelfde sensoren gaat  
installeren, zolang de resultaten maar vergelijkbaar zijn. Enorme investeringen  
zou het bundelen van de bestaande projecten dus niet meteen vergen.”
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 Lucht, water, zon 

Een andere – niet onbelangrijke – vraag is natuurlijk: is het ook politiek 
haalbaar? “Als de plaatselijke burgemeesters of schepencolleges hun eigen 
accenten kunnen blijven leggen, lijkt me dat niet zo onoverkomelijk”, klinkt 
het bij Tim Pots. “Grote steden hebben nu eenmaal andere prioriteiten dan 
landelijke gemeenten, en dus moet het stadsbestuur voldoende inspraak 
krijgen wat het inzetten van de technologie betreft. In vergelijking met die 
internationale voorbeelden van smart cities – zoals Londen en Barcelona – is 
Vlaanderen natuurlijk niet zo uniform, zowel op geografisch als bestuurlijk 
vlak. Daar moeten we voldoende rekening mee houden.”

Lokale accenten en experimenten moeten dus mogelijk blijven, maar voor 
de rest kan het zeker geen kwaad dat er prioriteiten worden gesteld. Welke 
aspecten moeten in zo’n project voorrang krijgen? “Behalve wat al vermeld 
werd – zoals mobiliteit en luchtkwaliteit – zouden projecten om bijvoorbeeld 
de waterkwaliteit te bewaken bijzonder interessant zijn op regionaal niveau”, 
antwoordt Tim Pots. “Dat geldt zeker ook voor zogenaamde smart grid- 
technologieën, die toelaten om de overcapaciteit van zonne-energie over te 
plaatsen naar regio’s met minder capaciteit.”

 Wie doet wat? 

Van Vlaanderen één grote smart city maken: het is geen sinecure. Moet de 
overheid die klus alleen klaren? “Helemaal niet”, vindt Tim Pots. “Ook de  
bedrijfswereld kan een grote rol spelen. Zo hoorde ik onlangs van een  
autofabrikant die sensoren in de ruitenwissers van al zijn voertuigen stopte. 
Zodra die werden aangezet, werd een signaal verstuurd. Aan de hand van die 
gegevens kon die fabrikant een heel accurate buienradar maken, die dan als 
extra service aan de klanten werd aangeboden. Dat lijkt me een werkwijze die 
ook binnen een smart city bijzonder interessant kan zijn.”

Uiteraard mag ook de rol van de academische wereld niet worden onder-
schat. “Universiteiten hebben de interessante neiging om op langere termijn 
te denken”, vertelt Philip Leroux van IDLAB, een onderzoeksgroep die deel 
uitmaakt van zowel Universiteit Gent als imec. “Op die manier vormt de  
aanpak van de academische wereld een mooie aanvulling op de visie van 
stads- en gemeentebesturen, die vaak zo snel mogelijk concrete resultaten 
van dit soort projecten willen zien. Ook de brede expertise van onze univer-
siteiten komt uiteraard van pas, aangezien er in dit kader onderzoeken en  
experimenten in heel veel verschillende en zeer diverse domeinen plaats- 
vinden, zoals luchtkwaliteit en mobiliteit.”
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Co-thinking about the future
IN BEELD
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In een smart lab werken organisaties samen om sneller nieuwe technologieën 
of toepassingen te kunnen ontwikkelen. Aan ‘smart lab’ worden verschillende 
definities gegeven. Anders dan de term suggereert is het in ieder geval geen 
uitvinderslabo en hoeft het niet eens te gaan om een vaste locatie. Maar wat 
is het dan wel?

In een smart lab gaat het vooral over co-creatie: meerdere partners die samen 
iets nieuws creëren. Daarbij worden geen open deuren ingetrapt: het draait 
altijd om de allernieuwste technologieën en mogelijkheden, zoals predictive 
BI, Artificial Intelligence, het Internet of Things en Blockchain. Voor je gaat 
samenwerken in zo’n smart lab, is het belangrijk om te bekijken welke toege-
voegde waarde iedere partij kan bijdragen. Vaak is er een IT-partner die een 
interessant technologieplatform ter beschikking kan stellen als basis voor een 
nieuwe ontwikkeling. Daarnaast kan er een partner zijn op infrastructuur- of 
applicatieniveau, of – minstens even belangrijk – een organisatie die tijd van 
medewerkers vrijmaakt. Ten slotte is er idealiter ook al een klant met een 
interessante praktijkcase. 

 Samen schrijven aan een verhaal 

Samen schrijven de smart lab-partners een gemeenschappelijk verhaal: ze  
tekenen een scenario uit en ze ontwerpen op basis daarvan een Proof of Concept 
(POC) of een minimaal werkbaar product (minimum viable product of MVP) dat 
voor de klant wordt gebouwd. Indien mogelijk, is het goed om de klant al bij de 
scenariofase te betrekken. Het is namelijk belangrijk dat een nieuwe ontwikke-
ling een antwoord biedt op concrete problemen of vragen uit de praktijk. Maar 
dan moet je natuurlijk wel te weten komen wat er bij je klanten leeft. Normaal 
gezien mag dat geen probleem zijn, maar het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om 
je oor bij klanten te luisteren te leggen via gebruikersgroepen of -bijeenkom-
sten. Daar kan je ook nieuwe ideeën voorstellen – ‘in de groep gooien’ – zodat  

klanten de kans krijgen om mee te denken over het concept en de ontwikke-
ling van het idee. Zo wordt het meteen concreter.

 The proof of the pudding 

Waarom is die betrokkenheid van klanten zo belangrijk? Simpel: een smart lab 
is geen speeltuin voor vrijblijvende experimenten maar moet gericht zijn op de 
uitvoerbaarheid. De klant stelt dan ook zijn IT-omgeving ter beschikking om 
het nieuwe concept uit te testen. Draait dat positief uit, dan heb je meteen een 
nieuw product dat zichzelf niet meer hoeft te bewijzen.

HOE  
SLIM  

IS EEN  
  

LAB?

TECHNOLOGY
of the future

DE VOORDELEN VAN EEN SMART LAB

• Niet investeren in bouwstenen die je niet hebt.

• Uitgaan van bestaande middelen (tijd en budget).

• Samen bouw je meer dan alleen.

• Toegang tot een groter netwerk van relaties.

• Een kortere time-to-market voor leveranciers en klanten.

• De (financiële en andere) risico’s zijn gespreid.

• Je kan de samenwerking structureel uitbouwen,  
bijvoorbeeld in een spin-off.

SMART
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HOE KAN JE  
PRIVACY & SECURITY  

INBAKKEN?

SECURITY
of the future 

Sommigen beweren in deze 
tijden van Facebook en andere  
sociale media dat privacy iets 
uit het verleden is. Edward 
Snowden zette het belang ervan  
nog eens op scherp toen hij 
verklaarde dat het argument 
dat je niets geeft om het recht op privacy omdat  
je niets te verbergen hebt, hetzelfde is als  
zeggen dat je niet om de vrijheid van menings-
uiting geeft omdat je niets te vertellen hebt.

 Hoogoplopende schade 

Privacybescherming krijgt een wettelijk steuntje 
in de rug op 25 mei 2018, wanneer de General 
Data Protection Regulation (GDPR) in werking 
treedt. Maar in feite hebben we die algemene 
verordening gegevensbescherming, zoals de 
wetgeving in het Nederlands heet, niet nodig 

om de bescherming van persoonlijke gegevens 
ernstig te nemen.

Als je de gegevens die je verzamelt en gebruikt 
onvoldoende beschermt waardoor je ze verliest 
als gevolg van een diefstal of door een al dan 
niet bedoelde onachtzaamheid van een mede-
werker, dan kan de schade hoog oplopen. Los 
van de boete die je vanaf mei 2018 riskeert, 
moet je ook rekening houden met de moeilijker  
te becijferen maar daarom niet onbelangrijkere  
reputatieschade. Bovendien zijn digitale ge-
gevens vandaag waardevoller dan vroeger, 

waardoor de werking en de  
efficiëntie van een organisatie  
in het gedrang dreigen te  
komen als digitale gegevens 
verloren of gestolen zijn.

Vandaar het pleidooi om er 
van bij het begin voor te zorgen dat je dien-
sten, producten, applicaties en systemen zo 
veilig mogelijk worden. Dat doe je door met 
de beveiliging rekening te houden in alle  
ontwikkelingsfases, van bij het eerste con-
cept en ontwerp. Denk niet dat jij gespaard zal  
blijven van aanvallen of onvoorzichtigheid van je  
medewerkers.

 Security first 

Meer en meer dingen, van lampen en luid-
sprekers tot auto’s en bewakingscamera’s, zijn  

Privacy en security moeten ‘by design’ zijn: je moet met beide rekening 
houden van bij het prille begin van een nieuw product, een nieuwe dienst 
of applicatie. Als je pas achteraf gaat nadenken hoe je security en privacy 
kan verzekeren, gaat het je meer kosten. Security en privacy zijn overi-
gens niet alleen een zaak van technologie, maar ook van bedrijfsproces-
sen en mensen.

>>>



IS BLOCKCHAIN 
IETS VOOR JOU?
Door de snel voortschrijdende digitalisering, 
het gebruik van verschillende soorten toestel-
len en doordat we overal met onze applicaties 
en gegevens aan de slag willen, zijn we veel 
kwetsbaarder en afhankelijker geworden van 
netwerken en van hard- en software voor ons 
werk.

Voor meer security en privacybescherming kan 
blockchain – een gedistribueerde database - 
een alternatief zijn voor een centrale database.  
Gewone databases zullen in veel gevallen 
nog altijd een belangrijke rol blijven spelen,  
namelijk wanneer de betrokkenen elkaar  
vertrouwen. Intern in een organisatie bijvoor-
beeld. In andere gevallen, zoals notarissen of 
het kadaster, kan de blockchain de derde partij  
vervangen die het vertrouwen krijgt van de  
andere betrokkenen die elkaar niet zomaar 
kunnen vertrouwen maar toch transacties 
willen doen. In de luchtvaartindustrie kan je 
blockchain ook prima toepassen. Zo kan je die 
gebruiken voor een annulatieverzekering: als 
aan de voorwaarden is voldaan, gebeurt de  
terugbetaling automatisch zonder tussenkomst 
van een verzekeringsmaatschappij.

Je kan een blockchain ook gebruiken voor  
verkiezingen en elke stem toevoegen aan 
de blokketen, waardoor je de uitgebrachte 
stemmen niet in een centrale database moet  
bijhouden die kwetsbaar is voor manipulatie en 
vervalsing.

Co-thinking about the Future  - 34

verbonden met het internet. Bij die evolutie  
is er te weinig rekening gehouden met mo-
gelijk misbruik. In je huis of kantoor is 
een router vaak een weinig beveiligde  
achterdeur waarlangs iemand toegang kan krij-
gen tot de toestellen die ermee verbonden zijn. 
Nu denken ontwikkelaars van een applicatie, 
systeem of product eerst aan de prestaties en de 
gebruiksvriendelijkheid. Achteraf wordt security 
een soort pleister om gaten te dichten.

“Wat softwareontwikkelaars kan helpen, is 
het gebruik van veilige programmeertalen”,  
zegt professor Bjorn De Sutter van het 
Computer Systems Lab van de Universi-
teit Gent. “De grote spelers in de software- 
industrie gebruiken die al. Daarnaast gaapt er 
een kloof tussen de kennis die ontwikkelaars 
hebben en de toepassing van die kennis. Dat ze 
soms onveilige code afleveren, valt ook te ver-
klaren door het feit dat ze alleen met een stukje 
en niet met het geheel bezig zijn of ervoor ver-
antwoordelijk zijn. Ze vinden security en privacy 
dus vaak geen deel van hun verantwoordelijkhe-
den, of ze weten niet hoe hun code past in het 

grotere geheel. Daarom is het interessant om 
tools te gebruiken die, net zoals een spelling-
checker voor teksten, systematisch verifiëren of 
de code die je schrijft wel veilig is. Belgische be-
drijfjes als Sensei Security nemen het voortouw 
in de ontwikkeling van zulke tools.”

 Kosten en baten 

De technologiereuzen kunnen zich niet ver-
oorloven dat hun security of bescherming van 
persoonlijke gegevens te wensen overlaat. Ze 
hebben er alle belang bij dat ze op dat vlak een 
goede reputatie behouden. Ze hebben ook ruime 
budgetten om daarin te investeren en zo geen 
risico’s te lopen. Hetzelfde geldt voor cloud com-
puting-aanbieders: als je je brood verdient met 
het ter beschikking stellen van servers of appli-
caties, dan kan je je geen gegevens- en imago- 
verlies veroorloven. IaaS- en SaaS-leveran-
ciers zetten in op security om de twijfelaars 
over de streep te trekken. Bovendien hebben  
ze zoveel gebruikers dat ze de investeringen in 
security en privacybescherming over een groot 
aantal klanten kunnen spreiden.



Beveiliging bekijk je best vanuit verschil-
lende perspectieven. Zijn het netwerk, de 
hardware en software voldoende water-
dicht? Want op elk van die niveaus liggen 
er mogelijkheden om een systeem binnen 
te dringen. Wat sommigen nog tegenhoudt 
om aan ‘privacy en security by design’ te 
doen, is de kostprijs. Maar die is hoger als 
je het niet doet. Het is niet meer acceptabel 
dat gegevens voor het grijpen liggen.

 Verantwoordelijkheden 

GDPR legt verantwoordelijkheden vast. Met 
een muisklik moet je tevoorschijn kunnen  
halen welke gegevens je over iemand  
bijhoudt. Gedaan dus met zoeken waar die 
gegevens zouden kunnen staan. Gedaan 
ook met het systematisch en gestructureerd  
bijhouden van gegevens op persoonlijke 
pc’s en smartphones van medewerkers. 

Klanten houden ook rekening met de re-
putatie van leveranciers. Wie niet negatief  
de pers haalt met diefstal of verlies van 
gegevens, heeft een voordeel op een  
concurrent die er wel het slachtoffer van 
werd. In principe valt in elk systeem of 
netwerk in te breken, maar je moet ervoor 
zorgen dat de kern - de informatie zelf -  
ondoordringbaar is.

 Risicoanalyse 

Securityspecialist Roelof Van Steendam 
van Realdolmen ziet de afgelopen jaren 
een forse stijging van het aantal bedrijven  
die naast een CIO ook een CISO in het  
directiecomité hebben. De Chief Information  
Security Officer werkt op hoog niveau 
aan de bedrijfsvisie en strategie rond IT- 
risico’s en -beveiliging. In sommige sectoren  
en in kleinere ondernemingen zien we niet 
zo vaak een CISO. Toch is het ook voor hen 
aangeraden om een risicoanalyse te laten 
maken met daaruit volgend de acties om 

de risico’s te verkleinen of te vermijden. De 
topvrouw of -man kan dan beslissen om 
de aanbevolen stappen te zetten. In een 
kleinere onderneming is vaak de CEO het 
best geplaatst omdat security en privacy 
een zaak is van velen, niet alleen van de 
IT-afdeling. Privacygerelateerde gegevens 
kunnen bijvoorbeeld te maken hebben 
met contracten, de boekhouding, verkoop,  
support en marketing.

De architectuur, technologie en bedrijfs- 
processen in je organisatie moeten  
GDPR-conform zijn, maar je moet er ook 
voor zorgen dat je medewerkers kennis 
hebben van GDPR, zich bewust worden 
van hun eigen verantwoordelijkheid en hun 
gedrag indien nodig veranderen. Mensen 
zijn nu eenmaal gewoontedieren, ze blijven 
graag doen wat ze altijd al deden. 

“Voor een risicoanalyse kan het goed zijn 
om samen te werken met een externe partij 
zoals Realdolmen, die werkt op een stra-
tegisch, tactisch en operationeel niveau”, 
zegt Roelof Van Steendam. “We brengen 
de bestaande risico’s in kaart en stippelen 
een traject uit om van de bestaande naar de 
gewenste situatie te evolueren. We gaan na 
wat de zwakke schakels zijn, wat daarvan 
de potentiële nadelige impact is en welke 
prioriteiten we moeten stellen. We brengen 
je medewerkers kennis bij en begeleiden de 
veranderingen zodat ze de GDPR-conforme  
technologie en bedrijfsprocessen met  
overtuiging aannemen en ernaar handelen. 
Zo voorspellen we dat we door de GDPR 
minder gegevens zullen bijhouden, omdat  
het bewaren risico’s inhoudt. Heel wat  
gegevens hoef je niet blijvend te stockeren.”

 Hulpmiddelen 

“Voor de gegevens die je wel wil blijven 
bewaren, bieden de clouddiensten van  
Microsoft 365 een set instrumenten om dat 
GDPR-conform te doen. Realdolmen kan 
zijn klanten bijstaan bij de integratie ervan. 
Ook belangrijk is het operationeel monito-
ren op security inbreuken. Vaak worden in-
breuken niet tijdig of zelfs nooit vastgesteld. 
Overweeg het gebruik van SIEM-software  
(Security Information & Event Manage-
ment), of neem het toezicht als een dienst 
af bij een security operations center.  
Realdolmen biedt zo’n service aan voor  
ondernemingen die zelf geen SIEM willen 
implementeren of liever voor een OPEX 
model kiezen. Vergelijk het met bewa-
kingscamera’s: als je tijdig wil ingrijpen, 
moeten de beelden worden bekeken door 
een professional die weet dat iemand met 
slechte bedoelingen niet wil opvallen.”

“Er bestaat helaas geen product dat als 
wondermiddel GDPR-compliant maakt”, 
besluit Roelof Van Steendam. “Maar  
vertrekkend vanuit een risicoanalyse en 
concrete aanbevelingen over hoe je de  
technologie, bedrijfsprocessen en het  
menselijk handelen in je organisatie GDPR- 
conform maakt, vermijd je boetes, eco-
nomische en imagoschade of verlies aan 
operationele efficiëntie die veel duurder 
zullen zijn dan de continue aandacht voor 
security en gegevensbescherming. Ieder-
een doet liever zaken met een firma die hij 
vertrouwt.”
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SECURITY
of the future 

“Er gaapt een kloof tussen de kennis die software- 
ontwikkelaars hebben en de toepassing ervan.”

Professor Bjorn De Sutter, UGent
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GEGEVENS  
OPENSTELLEN  
EN TEGELIJK 
DE PRIVACY  
VERZEKEREN
Organisaties zoals ziekenhuizen delen persoonsgegevens van patiënten met 
onder meer huisartsen, kinesitherapeuten en andere ziekenhuizen. Vanaf  
25 mei 2018 wordt de waarborging van de privacy nog gewichtiger door  
de GDPR. Thierry de Vries, secretaris-generaal van Realdolmen, legt de  
spelregels uit.
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Over welke gegevens hebben we het?
Thierry de Vries: “We hebben het over  
persoonsgegevens en dus niet over bijvoor-
beeld gegevens die het Internet of Things 
zal voortbrengen, op voorwaarde dat daar 
geen privéinformatie in zit waarmee je een 
persoon zou kunnen identificeren. De GDPR 
beschermt de gegevens van personen die 
een organisatie verwerkt of laat verwerken 
door een derde partij.”

Wat zijn dan precies persoonsgegevens?
“Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee 
je een persoon kan identificeren, zoals een 
telefoon- of identificatienummer, locatie- 
gegevens of info over de fysieke, genetische, 
psychische, economische, culturele of soci-
ale identiteit van een persoon. In het geval  
van een ziekenhuis gaat het onder meer over 
gegevens van huidige en vroegere patiënten, 
medewerkers, leveranciers en bestuurders.”

Wie is betrokken bij de verwerking van 
gegevens?
“Verwerking van persoonsgegevens is on-
der andere het al dan niet geautomatiseerd 
verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken, 
raadplegen, gebruiken, combineren en ter 
beschikking stellen van die gegevens. Bij 
de verwerking heb je vaak drie betrokken 
partijen: de natuurlijke persoon van wie de 
gegevens verwerkt worden (het 'data sub-
ject'), de verwerkingsverantwoordelijke (de 
'controller') en een verwerker ('processor' 
in GDPR-terminologie). Die laatste kan een 
firma zoals Realdolmen zijn die de gege-
vens opslaat in zijn cloud. De verwerkings-
verantwoordelijke is de partij, bijvoorbeeld 
het ziekenhuis, die het doel bepaalt voor de 
verwerking van de gegevens.”

Sinds wanneer worden persoons-
gegevens opengesteld?
“Het openstellen van gegevens betekent 
dat de verwerkingsverantwoordelijke de 
persoonsgegevens die hij heeft, gaat delen 

met verwerkers of andere verwerkings- 
verantwoordelijken, zoals een ander  
ziekenhuis, een huisarts of kinesithera-
peut. In feite gebeurt dit al geruime tijd. 
Denk maar aan het delen van gegevens 
via EDI of ‘electronic data interchange’, wat 
een standaard is voor de uitwisseling van 
onder meer bestellingen. In Europa is de 
bewustwording rond de bescherming van 
de privacy gegroeid door de opkomst van 
het internet. De Europese Commissie wil 
e-commerce aanmoedigen en ze beseft dat 
de burgers vertrouwen moeten hebben in de 
bedrijven die online verkopen. Problemen  
in het verleden hebben ons aandachtiger 
gemaakt voor gegevensbescherming.”

Zijn er evoluties in het delen van  
gegevens?
“Een interessante ontwikkeling is open 
data. Het toegankelijk maken van gegevens 
waarover de overheden beschikken kan 
tot innovatie en economische groei leiden.  
Volgens een Europese studie kunnen de 
economische voordelen in de EU oplopen tot 
40 miljard euro per jaar. De gegevens lenen  
zich tot hergebruik in nieuwe producten 
en diensten, bijvoorbeeld op het vlak van  
mobiliteit. Uiteraard gaat het over volledig 
anonieme gegevens of wanneer er expliciete  
toestemming is die men kan aantonen.”

Wanneer mag je gegevens openstellen?
“Openstellen mag alleen als de persoon 
zijn expliciete toestemming heeft gegeven 
voor het doel waarvoor je de gegevens wil  
delen met een derde. De persoon in kwestie 
moet goed geïnformeerd zijn alvorens hij 
instemt. Als je de gegevens voor verschil-
lende doeleinden wil delen, verwerken of 
laten verwerken, heb je voor elk daarvan 
toestemming nodig.”

Hoe verzeker je dat de privacy niet in het 
gedrang komt bij het openstellen van 
gegevens?

“De verwerkingsverantwoordelijke is ver-
plicht passende en effectieve maatregelen  
uit te voeren en hij moet dat kunnen 
aantonen. Bij het nemen van de maat- 
regelen moet hij rekening houden met de 
aard, omvang, context en het doel van de  
verwerking, en het risico voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen.”

Hoe kan IT helpen om gegevens open  
te stellen en daarbij de privacy te  
waarborgen?
“Dat kan op verschillende vlakken. Denk 
aan IT-architectuurconsultancy, gegevens-
beheer met inbegrip van data ‘discovery’ 
en classificatie in al dan niet gestructu-
reerde gegevensbronnen, het inhuren van 
een ethische hacker, ‘identity & access 
management’, de ontwikkeling van veilige 
software en het gebruik van een ‘security 
operations center’.”

Als je gegevens openstelt, moeten de 
betrokkenen dan inzage kunnen krijgen 
in hun gegevens?
“Betrokkenen hebben altijd inzagerecht, 
ongeacht of je hun gegevens openstelt of 
niet. Je bent als verwerkingsverantwoor-
delijke verplicht een procedure in te voeren 
waardoor de betrokkene snel, gemakkelijk 
en gratis zijn gegevens kan controleren. De 
persoon kan om rectificatie, schrapping of 
beperking van het gebruik vragen.”

Waarom is het verzekeren van de privacy 
belangrijk bij opengestelde gegevens? 
Geven we onze privacy al niet vaak op?
“Het waarborgen van privacy is altijd be-
langrijk. Als iemand zijn persoonsgege-
vens aan een derde verstrekt, moet hij dat 
welingelicht en bewust doen. Verwerkings-
verantwoordelijken en verwerkers van hun 
kant moeten het vertrouwen dat de persoon 
in hen stelt waardig zijn en blijven.”

PRIVACY
in the future 
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 Begin klein en bouw stap voor  
 stap verder 

Hoe begin ik eraan? Dat is de vraag waar heel 
wat bedrijven momenteel mee worstelen.  
Een algemeen stappenplan kunnen we 
je niet geven, in elk bedrijf is de situatie  
namelijk anders. We raden je wel aan om 
klein te beginnen. Begin met één project 
en lijn duidelijk af wat je wenst te bereiken. 
Eens je een doel voor ogen hebt, verzamel 
je de nodige gegevens om die vervolgens 
uitvoerig te analyseren. Kan je niet gewoon 
alle gegevens waarover je beschikt op een 
hoop gooien, er een analist op loslaten 
en hopen dat er iets waardevols uitkomt? 
Neen, de kans is namelijk zeer klein dat dit 
tot relevante inzichten zal leiden. 

 Ga voor de quick wins 

Het grote voordeel van op kleine schaal te 
starten is dat je op korte termijn een aan-
tal quick wins kunt realiseren. Dat is nodig 
om de motivatie binnen het team hoog te 
houden om ermee verder te willen gaan. In 
een volgend project kan je dan verder bou-
wen op de data uit je eerste project. Op die  

manier ga je telkens een stapje verder en 
denk je ook op lange termijn. 

 Creëer meerwaarde voor je klanten 

Wanneer je nadenkt over wat je wilt berei-
ken met gegevensanalyses, denk dan altijd 
in functie van de klant. Wat wil ik bereiken 
met mijn data-analyse opdat dit voor de klant 
een meerwaarde zal betekenen? Die meer-
waarde zit heel vaak in een gepersonaliseerd 
aanbod. Netflix bijvoorbeeld analyseert zeer 
nauwkeurig welk type films en series de 
individuele kijker interesseert. Op basis van 
die gegevens doen ze een gepersonaliseerd 
voorstel van andere films of series die je 
waarschijnlijk graag zult zien. De meerwaar-
de? Je ontvangt aanbiedingen op maat en je 
hoeft er als klant niks voor te doen.

 En de GDPR dan? 

Wat dan met de privacy van persoons- 
gegevens nu de nieuwe GDPR-wetgeving op 
25 mei 2018 van kracht wordt? Ook in dat 
kader is het een kwestie van meerwaarde  
te creëren voor je klanten. Klanten zullen 
namelijk veel sneller toestemming geven 

om hun gegevens te gebruiken als jij erin 
slaagt hen net dat tikkeltje meer te bieden. 

 Ook voor kleinere bedrijven  

We haalden hierboven het voorbeeld aan 
van een gigant als Netflix. Dat betekent niet 
dat het voor kleinere spelers onmogelijk is 
om geld te verdienen met data. Vaak horen 
we dat ze over te weinig data beschikken 
om er analyses op te kunnen uitvoeren. 
Nochtans laten klanten ook bij kleine on-
dernemingen heel wat gegevens na. Denk 
maar aan klantenkaarten of kliks op een 
nieuwsbrief. Zonde toch als je daar vervol-
gens niets mee doet? Bovendien zijn heel 
wat gegevens ook vrij te raadplegen op het 
internet of kan je bepaalde data zelf aan-
kopen. Een gebrek aan informatie is dus in 
vele gevallen op te lossen. 

 Wacht niet langer 

Waar wacht je nog op? Een terechte vraag. 
Nu is het moment om ermee te beginnen. Dat 
heeft een aantal redenen. Een belangrijke  
reden is de klant. Klanten verlangen steeds 
vaker een persoonlijke ervaring. Hoe per-
soonlijker een bedrijf zijn klanten kan bena-
deren, hoe groter de kans op succes. Data 
zijn in dat opzicht onmisbaar. Daarnaast is 
ook de technologie klaar voor big data. Er zijn 
steeds meer softwaretools beschikbaar die je 
kunnen helpen bij het analyseren van data. 
En dankzij de opkomst van de cloud vormt 
storage niet langer een financiële struikel-
blok, ook niet voor organisaties met een klei-
ner IT-budget. Door online diensten via een 
cloudinfrastructuur aan te bieden, kan je bo-
vendien veel sneller iets uitproberen zonder 
er een financiële kater aan over te houden.

Het wordt dus stilaan tijd om er gewoon aan 
te beginnen. Definieer een doelstelling, zet 
mensen met een uiteenlopend profiel bij 
elkaar en kijk wat eruit voortvloeit. Kom je 
vast te zitten? Zoek dan de juiste partners 
die kunnen helpen. Mensen en bedrijven 
staan vaker open om informatie te delen 
dan je zou denken. Het is een kwestie van 
de muren te slopen en een win-winsituatie 
te creëren.

Tips om geld  
TE VERDIENEN  
MET DATA
Onderzoeksbureau IDC verwacht dat er in 2020 maar liefst dertig miljard apparaten  
verbonden zullen zijn met het internet. Elk van die Internet of Things-apparaten slaat  
gegevens op. Het gevolg? De hoeveelheid beschikbare data groeit exponentieel en dat doet 
bedrijven watertanden. Veel bedrijven zitten namelijk op een berg gegevens die hen heel 
wat nieuwe inzichten kunnen opleveren. Eventueel kan dat zelfs tot nieuwe datagedreven 
verdienmodellen leiden. Maar hoe slaag je er dan in om als bedrijf geld te verdienen met die 
data? We geven hieronder enkele belangrijke tips en aandachtspunten.



Je wil data omtoveren in goud? Dan kan een 
straffe data scientist die al die gegevens 
kan omtoveren in betekenisvolle inzichten 
zeker van pas komen. Wat mag je verwach-
ten van een data scientist en hoe zien we de 
rol van data scientists evolueren? 

 Analyse koppelen aan inzicht 

Wat ben je met data als je niet in staat 
bent er inzichten uit te halen? Inderdaad, 
niets. Maar hoe kom je tot die inzichten? 
Daarmee komen we bij de twee kerntaken 
van een data scientist: analyseren en ad-
viseren. In eerste instantie moet een data 
scientist kunnen analyseren. Hij of zij moet 
correlaties vinden in enorme hoeveelheden 
gegevens. Een statistische achtergrond of 
affiniteit met statistiek is daarbij een voor-
waarde. 

Is je data scientist statistisch aangelegd en 
in staat om correlaties te vinden in bergen 
data? Top. Nu moet je er nog voor zorgen 
dat hij of zij met relevante inzichten op de 
proppen komt. Een data scientist die statis-
tisch kan bewijzen dat er meer ijsjes wor-
den verkocht op een warme zomerdag zal 
geen grote meerwaarde zijn. Weten wat er 
leeft in de organisatie en relevante inzich-
ten koppelen aan doelgerichte acties is dus 
ook een zeer belangrijke vereiste. 

 De impact van artificiële  
 intelligentie 

Een aantal jaren terug werd de data scien-
tist nog aangekondigd als een van de be-
roepen van de toekomst. Maar wat als 
artificiële intelligentie ons binnenkort in 

staat stelt om autonoom datamodellen op 
te stellen en correlaties te vinden zonder 
tussenkomst van data-analisten? Onder-
zoeksbureau Gartner voorspelt dat tegen 
2020 al meer dan 40 procent van de taken 
van de data scientist geautomatiseerd zal 
verlopen. 

Ja, AI zal taken overnemen van de data 
scientists. Dat zullen echter vooral de re-
petitieve taken zijn. De menselijke creati-
viteit is iets wat artificiële intelligentie ons 
vooralsnog niet kan bieden. Daarom zien 
we AI als een tool die de data scientist zal 
helpen, eerder dan een machine die zijn rol 
zal overnemen.

 Specialisatie van data scientists 

Dat het takenpakket van de data scien-
tist snel zal evolueren lijdt geen twijfel, en 
AI zal daar een belangrijke rol in spelen. 
Daarnaast verwachten we ook dat data 
scientists zich steeds meer zullen specia-
liseren in bepaalde sectoren en domeinen. 
Zo zullen we bijvoorbeeld data scientists 
krijgen die gespecialiseerd zijn in pakweg 
de transport- of de retailsector. Maar ook 
binnen de organisatie zelf wordt speciali-
satie het codewoord. Een data scientist die 
zich specialiseert in marketing, sales of HR 
is een evolutie die we eerder snel dan laat 
zien gebeuren.

DE TOVERKUNSTEN VAN DE
DATA SCIENTIST
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AR:
EEN DIGITAAL LAAGJE 
over de werkelijkheid

Je wordt wakker en opent je ogen. Na een lui handgebaar of een gedachte verschijnt 
je agenda rechts in je gezichtsveld, links verschijnt je Facebook-feed. Onze ochtend 

zou er dankzij augmented reality (AR) wel eens heel anders kunnen uitzien. De techno-
logie heeft nog een hele weg af te leggen maar pure toekomstmuziek is het evenmin: je 

herinnert je ongetwijfeld de Pokémon Go-hype. Daarbij gebruikten we nog onze smartphone 
om virtuele monstertjes in onze wereld te projecteren. Maar met toestellen zoals de Microsoft 

HoloLens kunnen we over ons hele gezichtsveld een virtueel sausje gieten. Leggen we in de 
toekomst altijd en overal een digitaal laagje over de werkelijkheid?

 Een logische evolutie 

De manier waarop we allerhande informatie vinden en gebruiken met technologie is doorheen de jaren  
drastisch veranderd. Van de eerste computers, die vaak hele kamers in beslag namen en enkele tonnen wogen, 

tot onze 13 inch laptops van een kilo of twee. Met de komst van het internet konden we met onze pc nog efficiënter 
aan informatie raken. Toen verscheen de iPhone, 's werelds eerste smartphone, ten tonele en hadden we alle  

informatie letterlijk aan onze vingertoppen.

We zijn dus steeds op zoek naar manieren om snel en makkelijk aan informatie te komen. Tegelijk worden de  
toestellen die we daarbij gebruiken steeds kleiner. Met de smartphone gaven we de mobiliteit al een flinke boost, maar 

onze apps zijn eigenlijk nog altijd wat onhandig. Bovendien willen we het digitale zo realistisch mogelijk weergeven: 
de graphics bij videogames zijn intussen indrukwekkend echt en we gebruiken steeds vaker 360°-filmpjes. 

In die evolutie is augmented reality een logische volgende stap: het geeft digitale informatie weer in de 
echte wereld, we roepen gegevens eenvoudig op met een handgebaar of zelfs een gedachte en 

uiteindelijk zullen we amper nog een toestel nodig hebben.

 De mogelijkheden om onze dagelijks leven  
 te verbeteren zijn eindeloos 

Een permanent digitaal laagje kan onze realiteit letterlijk verbe-
teren. Je past een nieuwe trui in de winkel en een pop-up 

in je ooghoek toont de verschillende kleurenopties. 
Wil je weten hoe een kleur je staat? Dan hoef 

je enkel de juiste te selecteren en plots 
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heeft de trui die je past de gekozen kleur. Ook in de supermarkt kan je je voordeel doen met AR. Kies een product en 
je krijgt er extra informatie op geprojecteerd zoals de oorsprong, de houdbaarheidsdatum of een recept. 

Ook buiten de retail zijn er heel wat toepassingen te verzinnen. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar ervaren 
technici maar die zijn niet altijd eenvoudig te vinden. Dankzij augmented reality kan ook een minder getraind per-
soon eenvoudig onderhoud uitvoeren op machines. De technologie projecteert dan op het toestel verschillende 
instructies en animaties om de persoon in kwestie door het onderhoudsproces te begeleiden. Zeker in een 
beschutte werkplaats waar werknemers veel begeleiding nodig hebben, kan dit een meerwaarde bieden. 

 Het stenen tijdperk van augmented reality 

Hoewel we meteen tal van mogelijke AR-toepassingen kunnen bedenken, hebben we nog een 
hele weg af te leggen. Er is al veel vooruitgang geboekt maar de technologie staat nog in haar 
kinderschoenen. Denk maar aan de toestellen die momenteel augmented reality mogelijk 
maken. Dat zijn vaak zware, logge brillen waar een verzameling kabels aan hangt. Echt 
mobiel of handig kun je dat moeilijk noemen. Idealiter volstaat het om een contactlens 
in te brengen maar voorlopig krijgen we de nodige rekenkracht, sensoren, camera's en 
projectoren nog niet zo compact.

Ook over de interface van augmented reality moeten we nog nadenken. Bijvoor-
beeld voor de aansturing ervan. Nu worden er vaak extra controllers gebruikt  
die je overal moet meesleuren. Handgebaren of misschien zelfs een soort 
breininterface die reageert op onze gedachten, kunnen soelaas bieden. 
Maar zeker voor dat laatste is er nog heel wat werk aan de technologische 
winkel om alles vlot en accuraat te doen verlopen. 

De manier waarop we alle informatie en apps zullen weergeven, is ook 
nog een harde noot om te kraken. We willen niet overstelpt worden 
met vensters en meldingen, anders zien we niet meer wat er rond 
ons gebeurt. Niet zo moeilijk zou je denken, want in tegenstelling 
tot een klein smartphonescherm heb je nu een heel gezichts-
veld – eigenlijk een groot scherm – om mee te werken.  
Toch is het een hele uitdaging omdat de hoeveelheid in-
formatie die we moeten weergeven ook groter wordt.

“We zitten  
nog maar in het  

stenen tijdperk  
van AR-technologie” 

Professor Peter Lambert, UGent
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“Kunnen we onze 
tijd niet nuttiger 
en aangenamer 
besteden, en de 
welvaart door 
robots laten  
creëren?” 
Jonathan Van Beneden, Realdolmen



WORDEN WE 

ROBOTS?
Dat wordt lachen op de Olympische spelen van pakweg  
2056. Wellicht loopt er dan een atleet de 100 meter 
in amper twee seconden, springt een andere vijftien 
meter hoog en gooit er iemand een speer uit het  
stadion. Want dankzij nieuwe ontwikkelingen in  
robotica kunnen we het menselijk lichaam de komende 
eeuw op gigantisch veel vlakken verbeteren. Leuk voor 
de liefhebbers, maar niet iedereen is daar zo blij mee. 

Grenzen willen verleggen is eigen aan de mens. Uiter-
aard niet alleen in sport, maar ook op andere vlakken 
proberen we onszelf en onze prestaties voortdurend 
te verbeteren. Daarbij zijn we niet vies van enige 
technologie: met telescopen zien we verder dan ooit, 
met de auto kunnen we ons sneller verplaatsen (als 
er geen files zijn, tenminste) en het vliegtuig vervult 
al lang de eeuwenoude droom om te kunnen vliegen. 
“Maar nieuwe ontwikkelingen in chiptechnologie 
en robotica creëren totaal nieuwe mogelijkheden”, 
zegt Jonathan Van Beneden, die bij Realdolmen de 
mogelijkheden van Virtual Reality- en Augmented 
Reality-technologie bestudeert. “Het wordt steeds 
aannemelijker dat we ons lichaam met behulp van 
dergelijke innovaties gaan modificeren om onze  
mogelijkheden en prestaties op te voeren. De cyborg 
is stilaan geen personage meer uit een sciencefiction-
verhaal, maar een realistisch toekomstbeeld. En het 
wordt hoog tijd dat we beginnen nadenken over hoe 
we dat gaan aanpakken.”

 Een computer in je hoofd 

Een cyborg is een menselijk wezen dat verbeterd is 
met behulp van technologie. Een bril opzetten maakt 
dus nog geen cyborg van je, want daarmee verhelp 
je een gebrek en presteer je dus niet beter dan een 
gemiddelde mens. Bovendien wordt die bril geen  
onderdeel van je lichaam. Iemand met een cochleair 
implantaat – zeg maar een ingebouwd gehoorappa-
raat – komt wel al in de buurt want als je dat goed 
afstelt, kun je daarmee beter horen dan anderen. Er 
zijn ook prothesen die sterker of preciezer zijn dan de 
ledematen die ze verondersteld worden te vervangen, 
vooral armen. En die blades of veren waarmee Oscar 
Pistorius – toen hij nog niet in de gevangenis zat – 
zo hard kon rennen, tellen eigenlijk ook mee, ook al 
was daar geen elektronica of robottechnologie mee 
gemoeid. 

“Uiteraard zijn het niet alleen ledematen die kunnen 
worden vervangen door verbeterde exemplaren”, zegt 
Van Beneden. “Er is bijvoorbeeld ook sprake van lenzen 
die boven op je oog komen en met een chip in je hoofd 
verbonden zijn. Daarmee is het in principe mogelijk om 
extra informatie op je oog te projecteren – toepassin-
gen waar nu onder andere de Glass van Google en de 
HoloLens van Microsoft voor worden gebruikt.” 

Nog straffer wordt het natuurlijk als je bij wijze van 
spreken een hele – uiteraard met het internet verbon-
den – computer in je hoofd kunt inbouwen. Nooit meer 
iets moeten onthouden! Waanzinnige rekensommen 
berekenen zonder een rekenmachientje! Alle talen ter 
wereld spreken! De mogelijkheden zijn legio. 

 If you can’t beat the robots, join them 

Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende  
aanpassingen aanzienlijke gevolgen kunnen hebben.  
“Zeker op economisch vlak zie je meteen al mogelijke 
discussiepunten”, vindt Van Beneden. “Zo’n technolo-
gisch ‘verbeterde’ mens kan voor een werkgever veel 
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interessanter zijn dan een niet-verbouwd 
exemplaar. Als ik acht armen heb, kan ik 
bepaalde klussen ongetwijfeld veel sneller 
afhandelen. Maar daardoor ontstaat er na-
tuurlijk wel druk op mensen die die tech-
nologie liever niet in hun lijf willen. En daar 
wordt voor mij een grens overschreden: je 
willen verbeteren met hightech apparatuur 
moet een vrije keuze blijven, vind ik. Dat 
mag niet worden opgelegd – ook niet om 
medische redenen. Daarom moet het vol-
gens mij ook verboden zijn om ongeboren 
kinderen aan te passen, bijvoorbeeld om 
ze intelligenter, sterker of sneller te maken, 
omdat zij niet in staat zijn om die beslissing 
zelf te maken.”

In de Amerikaanse stad Pittsburgh heeft 
ene Tim Cannon een zogenaamd ‘biohac-
kers’-collectief opgericht. Zijn doel: alle 
mogelijke technologische innovaties inzet-
ten om de beperkingen van het menselijk 
lichaam te overstijgen. Dat dit in Pittsburgh 
gebeurt, is geen toeval. “Vroeger was dit 
een heel welvarende stad, die groot ge-
maakt werd door de staalindustrie”, ver-
telt hij in een documentaire over cyborgs. 
“Maar in mijn jeugd hoorde ik steeds vaker 
verhalen van mensen die werden ontslagen 
en vervangen door geautomatiseerde pro-
ductiesystemen, die meestal robots wer-
den genoemd. Toen is bij mij de gedachte 
ontstaan: als de toekomst dan toch aan de 
robots is, waarom worden we dan zelf geen 
robots?”

 Geen doemscenario’s, aub 

De ontwikkeling die in Pittsburgh en in 
andere uitgebluste industriesteden heeft 
plaatsgevonden, lijkt nu de hele wereld te 
bedreigen. Gaan robots onze jobs afpak-
ken? “Het spreekt voor zich dat we heel wat 
jobs die nu door mensen worden uitgevoerd 

eigenlijk beter aan robots kunnen overla-
ten”, legt Van Beneden uit. “Over tien jaar 
zullen er bijvoorbeeld veel minder truck-
chauffeurs nodig zijn omdat de meeste 
vrachtwagens dan wellicht autonoom naar 
hun bestemming kunnen rijden. Maar ook 
bij consultancybureaus gaan er ongetwij-
feld jobs sneuvelen. De complexe audits, 
die nu soms weken werk vragen, kunnen 
door een krachtig AI-systeem veel sneller 
en correcter worden afgehandeld.”

Het stoort Van Beneden mateloos dat er 
vooral doemscenario’s rond dergelijke ont-
wikkelingen worden verspreid. “Is het echt 
wel zo rampzalig als die jobs door robots 
worden uitgevoerd?”, vraagt hij zich af. 
“Worden we echt wel gelukkig van dat soort 
werk? Kunnen we onze tijd niet nuttiger en 
aangenamer besteden, en de welvaart door 
robots laten creëren? Daarover begint het 
maatschappelijk debat nog maar heel traag 
op gang te komen, terwijl de technologie 
zelf razendsnel evolueert. We dreigen dus 
achter de feiten aan te hollen – dát is pas 
een gevaarlijke ontwikkeling.”
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SINGULARITY:  
DE VOORSPELLINGEN 
VOORBIJ
“Voorspellingen maken is moeilijk,  
vooral over de toekomst”, luidt een be-
kend Deens gezegde. En het wordt 
nog moeilijker, als je de huidige  
generatie futuristen hoort. Die heb-
ben het tegenwoordig namelijk alle-
maal over ‘singularity’. Maar wat bete-
kent singularity en waarom moet je er  
rekening mee houden?

Voor- en tegenstanders van nieuwe tech-
nologieën zijn er altijd al geweest, maar de 
laatste tijd woedt het debat feller dan ooit. 
De reden: nieuwe ontwikkelingen in robotica  

en AI zullen volgens sommigen het einde 
van de mensheid veroorzaken. 

 Een slimme supercomputer 

Een term die in dergelijke discussies stee-
vast de kop opsteekt, is ‘singularity’. “Een-
voudig gesteld is singularity het moment in 
de toekomst waarin een periode aanbreekt 
waarover we met de beste wil van de we-
reld geen zinnige voorspellingen kunnen 
doen”, vertelt Thomas Verschueren van 
Realdolmen. “Op dat moment zullen nieu-
we ontwikkelingen in tal van wetenschap-

pelijke disciplines zo ver gevorderd zijn 
dat we onmogelijk kunnen voorzien wat de 
volgende stap wordt. Letterlijk alles is dan 
mogelijk.”

We hebben het dan vooral over ontwikke-
lingen in robotica en computertechnologie 
maar ook genetica en nanotechnologie, bij-
voorbeeld. Het cruciale aspect zal volgens 
experts vooral liggen in de mogelijkheden 
van kunstmatige intelligentie (artificial in-
telligence of AI). De ontwikkeling daarvan 
is de laatste jaren in een enorme stroom-
versnelling terechtgekomen, waardoor 

>>>
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sommigen beginnen te dromen van AI met 
een eigen bewustzijn. “Denk daarbij aan 
een supercomputer met een onvoorstelbare 
rekenkracht en toegang tot zowat alle mo-
gelijke informatiebronnen ter wereld”, legt 
Verschueren uit. “Voeg daar dan algoritmes 
aan toe die de technologie in staat stellen om 
in al die gegevens patronen te herkennen,  
problemen te ontwaren en opportuniteiten 
te ontdekken, en je hebt zoiets als SkyNet 
uit de Terminator-films. Zeker als dat com-
putersysteem in verbinding staat met een 
enorm aantal robots, die slaafs – want zo 
zijn robots nu eenmaal – de instructies van 
het systeem uitvoeren.”

 Nachtmerrie 

Alom gerespecteerde wetenschappers en 
ondernemers, zoals Stephen Hawking, Elon 
Musk en Bill Gates, liggen ’s nachts letterlijk 

wakker van zo’n scenario. Want in dat geval 
staan we er niet zo goed voor. Vanuit een 
puur rationeel standpunt bekeken kun je de 
mens namelijk beschouwen als de grootste 
bedreiging voor deze planeet. Een beetje 

verstandig AI-systeem zou ons dus zo snel 
mogelijk willen deleten. 

Zo’n vaart hoeft het echter niet te lopen, 
betoogt Verschueren. “Tegenover die pessi-
misten heb je evengoed experts die vooral 
goede kanten zien aan de huidige ontwikke-
lingen in AI en aanverwante technologieën.  
Je hebt bijvoorbeeld de beweging van de 
transhumanisten, die vinden dat de mens 
zichzelf kan en zelfs moet verbeteren met 
behulp van technologie. Ray Kurzweil, die 
baanbrekend werk heeft verricht in de ont-
wikkeling van scanner- en spraaktechno- 
logie, is daar zowat het gezicht van  
geworden. In zijn visie is de singulari-
ty het moment waarop de mensheid met  
behulp van technologie zijn ware potentieel  
ontketent en waarop we in staat zullen zijn 
om al onze problemen op te lossen: honger 
en armoede, maar ook werkdruk en files. 

“Hoe kun je je  
voorbereiden op het 
onvoorspelbare?”
Thomas Verschueren, Realdolmen

SINGULARITY:  
DE VOORSPELLINGEN 
VOORBIJ

DE TIJDLIJN TOT SINGULARITY
Ray Kurzweil deed in zijn boek 
‘De singulariteit is nabij’ een aan-
tal voorspellingen over Singularity. 
Sinds de jaren ’90 deed Kurzweil 
147 voorspellingen die tot nu toe 
voor 86% correct bleken.

Papieren boeken en  
documenten worden 
bijna volledig vervangen 
door de digitale wereld.

Zelfrijdende auto’s 
domineren het 
straatbeeld

Mensen zijn  
bijna voortdurend 
ondergedompeld  
in virtual reality

Mensen krijgen 
diepgaande relaties 
met AI

Computer- 
implantaten nemen 
de plaats van VR 
brillen en headsets 
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Ook een toekomstbeeld waarin we onster-
felijk worden en andere planeten gaan kolo-
niseren behoort dan tot de mogelijkheden.”

 Niet meer veraf 

Dat de singularity ooit gaat plaatsvinden, 
is zo goed als zeker, meent Verschueren:  
“Er worden nu in zoveel domeinen in zo’n 
hoog tempo drastische stappen gezet 
dat de kans op onvoorstelbare gevolgen 
steeds groter wordt. Wetenschappers als 
Kurzweil durven er zelfs al een datum op 
te plakken. Volgens hem zal de singularity 
ruwweg rond het jaar 2045 plaatsvinden. 
Die berekening is gebaseerd op nieuwe 
inzichten in Moore’s Law, waaruit men kan 
concluderen dat de processorsnelheid van 
computerchips tegen dan snel genoeg zal 
zijn om in real-time het menselijke brein te 
emuleren.”

2045 is niet meer zo veraf dus het is hoog 
tijd om ons erop voor te bereiden, zou je 
denken. Maar laat dat nu net het grote pro-
bleem zijn van de singularity. “Hoe kun je 
je voorbereiden op het onvoorspelbare?”, 
vraagt Verschueren zich af. “Er is geen be-
ginnen aan. Het enige wat je kunt doen is alle  
mogelijke ‘Wat als?’-scenario’s bedenken 
en daarop alvast een reactie proberen te 
formuleren. Misschien wordt de singularity 
bijvoorbeeld niet door AI veroorzaakt, maar 
door nanotechnologie. Het is namelijk niet 
ondenkbaar dat we in dat domein ooit op 
het punt aanbelanden waarop we elke mo-
gelijke grondstof kunnen namaken. Dat zou 
heel ons economisch bestel doen instorten,  
want dat is gebaseerd op de schaarste van 
grondstoffen. Als we dus zelf een onbeperkte  
voorraad grondstoffen kunnen creëren,  
zou dat een enorme schok teweegbrengen 
met gevolgen die niet te overzien zijn.”

 Echt of science fiction? 

Kunnen we dan niets doen behalve af-
wachten tot zo’n economische apocalyps  
uitbreekt? Toch wel, vindt Verschueren: 
“Het zou geen kwaad kunnen als weten-
schappers en ondernemers wat vaker  
stilstonden bij de ethische en maatschap-
pelijke gevolgen van nieuwe technologi-
sche evoluties. We moeten er ons bewust 
van zijn dat elke nieuwe stap in de vooruit-
gang de singularity in gang kan zetten. Dat 
kan dus ook gewoon per ongeluk zijn. Het 
lijken wel verhalen voor sciencefictionfilms 
maar de kans dat het ooit werkelijkheid 
wordt, is groter dan ooit.”

Nanomachines 
‘assembleren’ 
kunstmatige 
voeding.

AI is intelligenter 
en krachtiger dan 
de mens

Computervirussen zijn 
een grote dreiging omdat 
de meeste intelligente 
wezens op software 
gebaseerd zijn

SINGULARITY

Machines hebben 
dezelfde juridische 
status als mensen

Artificiële  
intelligentie  
creëert in de ruimte 
superkrachtige  
computers zo groot 
als planeten

Voor 1000 dollar 
koop je een computer 
die een miljard keer 
intelligenter is dan 
alle mensen samen.

2045 20992049



Co-thinking about the Future  - 48

 Met een SLA 
  kiest de IT-afdeling  
  voor het isolement

IT DEPARTMENT 

of the future
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Bij succesvolle, innovatieve bedrijven 
zit IT centraal in de organisatie. Denk aan 

traditionele, grote ondernemingen zoals Proxi-
mus, Delhaize of KBC en natuurlijk aan alle hoopvolle 

Belgische scale-ups die gewoon helemaal rond IT draaien. 
Bij hen is IT geen afdeling die er op het eind even wordt bijge-

haald. Integendeel, bij elke beslissing gaat men na wat IT ervoor zou 
kunnen betekenen. Vele beslissingen ontstaan trouwens uit ideeën 
van de IT.

Dat klinkt allemaal zeer voor de hand liggend en zo zou het ook 
moeten zijn. Digitale transformatie zonder een centrale rol voor IT 
is gewoonweg ondenkbaar. Maar werkt het overal op die manier? 
Hebben alle ondernemingen de fantastische beslissing genomen 
om IT van z'n eiland te halen? Is de IT-afdeling zelf ook klaar om 
een cruciale, strategische rol op te nemen? Indien wel, dan staat er 
een pak werk te wachten om die ‘business & IT alignment’ echt te 
doen functioneren.

 Juridische spitsvondigheden 

Met een belangrijk onderdeel van die alignment kan iedereen nu 
alvast aan de slag: het Service Level Agreement. Wil je een IT-af-
deling die ertoe doet, dan moet de SLA op zijn minst heel grondig 
worden herzien. Want zolang de IT zich laat evalueren aan de hand 
van SLA's kunnen ze alles blijven bewijzen, behalve of de interne 
gebruiker en de externe klant tevreden zijn. Een SLA is iets waar 
IT zich bijzonder gemakkelijk achter kan verbergen. Eén deelne-
mer aan onze Co-thinking rondetafels noemde de SLA ronduit een 
oorlogsverklaring, een juridisch spitsvondig document om altijd z'n 
gelijk te halen.

Een IT-afdeling die zich dus echt wil openstellen voor de business, 
die echt luistert naar wat men wil en innig begaan is met de gebrui-
ker, zou de huidige SLA van zoveel honderd pagina's eigenlijk moe-
ten versnipperen en vervangen door een veel dunner exemplaar. In 
ruil zou het zeer aangenaam zijn dat de directie sneller en slimmer 
investeert in IT. Daarvoor is wederzijds begrip een noodzaak.

 IT wordt niet ernstig genomen 

Hoe werkt het vandaag bij te veel bedrijven? Zes weken na een 
grote storing is het incidentrapport van de IT klaar. De kernapplica-
tie van de onderneming heeft meer dan drie uur platgelegen, hon-
derden gebruikers hebben amper iets kunnen presteren, tientallen 
klanten hingen aan de lijn bij de servicedesk, op Twitter was er even 
protest dat gelukkig niet is uitgebarsten, maar volgens de SLA was 
er niet echt iets aan de hand want de storing was binnen de vier uur 
opgelost en alle voorgeschreven processen zijn prima gevolgd. En 
dan wordt ITIL erbij gehaald en nog 23 andere acroniemen en kijk 
eens hoe mooi alles werkt.

Zo'n aanpak leidt alleen tot onbegrip langs beide kanten en zorgt 
ervoor dat IT niet ernstig genomen wordt. Als er dan grote inves-
teringsdossiers op de directietafel liggen en je wordt niet ernstig 
genomen als afdeling, dan weet je wat er gaat gebeuren. 

Een open communicatie met eindgebruikers is een pak belangrijker 
om altijd te weten of men tevreden is. Een beschikbaarheid van 
99,9% behalen en niets communiceren is minder goed dan gewoon 
communiceren over wat er aan de hand is. De gebruiker moet de 
zekerheid en ook het gevoel hebben dat je met hem bezig bent, dat 
je zijn probleem aan het oplossen bent. Je mag als IT zelfs 99,98% 
beschikbaarheid hebben gehaald, als er maar één incident was 
waar een grote groep gebruikers gek van werd, dan heb je in hun 
ogen als IT gefaald. Een SLA is dus ontoereikend geworden om IT 
te beoordelen, want de gebruiker wil niets minder dan volledige 
beschikbaarheid of op zijn minst de indruk dat die er is of dat eraan 
gewerkt wordt.

 Quality of experience in plaats van Quality of service 

Met een SLA toon je dus vooral vanuit een technisch perspectief de 
behaalde prestaties en de beschikbaarheid van je IT aan, wat inte-
ressant is voor een CIO. Met een XLA (eXperience Level Agreement) 
breng je ook de klanten-tevredenheid en -ervaring in kaart. Daar ligt 
de focus van de business, daar moet IT aan werken. De combinatie 

Een SLA vertelt alleen iets over de  
toestand en de beschikbaarheid  

van de infrastructuur, maar zegt 
niets over de tevredenheid 

van de klant. 

Dat maakt een SLA  
ontoereikend om IT te  

beoordelen.
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van een SLA met een XLA is de beste match voor iedereen. De SLA dient om 
te weten of je technisch goed bezig bent, een XLA om te weten of de klant de 
service ook als correct ervaart.

 Ga in dialoog met de gebruiker 

Goede IT kan de hele onderneming met een vaart vooruit helpen wanneer het 
voor iedereen duidelijk is wat de business nodig heeft en welke verwachtin-
gen externe gebruikers hebben. Een correct begrip van de core business en 
de strategische processen zal zorgen voor slimmere investeringen in de juiste 
middelen. Door samen de juiste prioriteiten te leggen, gaat dit de SLA, de XLA 
en finaal het beeld over IT positief beïnvloeden.

En dan heb je de gewone gebruiker. Die snapt niet heel erg veel van IT en 
de meesten willen er ook niet veel van snappen. Eén ding weten ze echter 
allemaal: als iemand een presentatie wil geven vanaf zijn laptop, dan gaat 
het bijna altijd fout met de projector of met het scherm. En net voor die hele 
belangrijke videoconferentie beslist de laptop zelf om een grote update te 
installeren. Probeer hen maar eens duidelijk te maken dat IT meer is dan – we 
overdrijven - een grote knoeiboel. 

Een beetje meer begrip tussen IT en de gemiddelde gebruiker zou al veel 
doen. IT-medewerkers zijn vaak helden, maar ze zijn geen tovenaars. Ze  
krijgen heel wat problemen opgelost, maar daarvoor moeten ze vragen  
stellen. Zo kunnen ze gericht naar een oplossing zoeken. Als er geen relevante 
antwoorden komen omdat de gebruiker half in paniek is wanneer iets niet 
werkt, of soms omdat er een misprijzen is voor een servicedeskmedewerker, 
dan loopt het vast. Op basis van monitoring kan IT al heel wat weten, maar 
de laatste handelingen van een gebruiker kent men vaak niet. Wees daar  
transparant over. IT'ers zijn er om die problemen op te lossen. Niet om te 
oordelen hoe die problemen veroorzaakt zijn. 

 Echt communiceren over IT 

Communicatie is dus de sleutel tot alles en het gaat over communicatie 
op alle niveaus. Start op het operationele niveau met de dialoog tussen de  
servicedeskmedewerker, de IT-gebruiker en de opvolging van kleine incidenten.  
Als dat open en duidelijk verloopt, dan bouwt IT aan veel meer begrip bij 
iedereen in de organisatie. We schreven het al eerder in dit artikel: een  
beschikbaarheid van 99,9% behalen en niets communiceren is minder goed 
dan gewoon vertellen wat er aan de hand is. Op voorwaarde natuurlijk dat IT 
er alles aan doet om dezelfde fouten en incidenten niet te laten terugkeren. 
‘Zero recurrence’ is wellicht de belangrijkste KPI voor de IT-afdeling.

Ook op het meest strategische niveau gaat het om echte communicatie:  
betrek IT in een vroeg stadium bij alle strategische beslissingen en bij alle 
nieuwe businessmodellen, zodat IT en de business de risico’s en impact  
samen kunnen analyseren en op elkaar afstemmen voor de beste oplossing. 
Zorg voor een gezamenlijk doel waar iedereen achter staat en waarvan de 
verwachtingen duidelijk zijn. En volg daarbij het adagium van Steve Jobs: 
“people first, technology second".

De afspraken over dit alles komen in een architectuur, in programma's, in 
IT-projecten en ook in een XLA. Een XLA voegt context toe aan de SLA. Beide 
zijn nodig om de effectiviteit van IT te meten, met gebruikerservaring als die 
andere belangrijke KPI van de IT.

IT DEPARTMENT 

of the future

Eén deelnemer van 
onze rondetafel op het 

evenement noemde de SLA 
ronduit een oorlogsverklaring, een 

juridisch spitsvondig document om altijd 
z'n gelijk te halen.
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Om de haverklap rapporteren de media 
over hacking. Wie in de branche zit, weet 
bovendien dat er veel meer aan de hand is 
dan wat naar buiten komt. Cybercriminali-
teit brengt hackers geld op en het is voor 
hen veel ongevaarlijker dan een bank te 
overvallen of een kind van rijke ouders te 
ontvoeren. Daarom overvallen ze jouw ge-
gevens of vragen ze losgeld opdat je terug 
toegang zou krijgen tot je eigen IT-syste-
men. Allemaal vanuit hun relatief veilige 
zetel, ergens in een donker hoekje van het 
internet. 

Wat kan je doen om het hen moeilijker te 
maken jouw systemen te kraken en gege-
vens te stelen van jou en je klanten? Af-
doende beveiligen, onder meer door recen-
te versies van hardware en vooral recente 
software te gebruiken, ook in de cloud.

 Nieuwer is veiliger 

Na Meltdown en Spectre weten we intus-
sen dat we alweer een illusie armer zijn wat 
veilige hardware betreft. Software heeft al 
een oplossing klaar. Het gaat weliswaar ten 
koste van prestaties bij oudere systemen, 
maar het lek is tenminste gedicht. Tot wan-
neer men het volgende lek vindt, uiteraard. 
Hoe ouder je systemen, besturingssyste-
men en applicaties, hoe groter de kans op 
lekken. 

Dat is ook een constante in de berichtge-
ving. Vooral oudere systemen gaan meer 
plat. Waarom wordt dat dan genegeerd 
door zoveel organisaties? Wat houdt men-
sen tegen om te blijven investeren in betere 

VERNIEUW  

JE IT 
SNELLER

IT 
of the future
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en vooral moderne IT-systemen? Bij auto's 
begrijpt wellicht iedereen dat je veel meer 
kans hebt om na een ongeval zonder letsels 
uit een recente auto te stappen dan uit het-
zelfde model van tien jaar ervoor. Dat is bij 
IT-systemen ook het geval.

 Maak het hackers moeilijk 

Als een hacker het niet specifiek op jouw 
bedrijf gemunt heeft, maar een zo groot  
mogelijke groep van potentiële slachtof-
fers wil die in de val trappen, dan helpen 

de nieuwste versies van software zeker en 
vast. Een hacker richt zich op zwakheden en  
die zijn meer te vinden in oude versies.  
Een hacker vindt het helemaal niet erg  
dat je niet snel naar nieuwe systemen over-
schakelt.

Ga er niet van uit dat je niet gehackt zal 
worden of het niet al bent zonder dat je het 
weet omdat je geen SIEM (security infor-
mation and event management) gebruikt. 
Soms is het doel van de hack dat je het weet, 
maar soms wil de hacker dat zijn inbraak of  
diefstal onopgemerkt blijft. Opnieuw, als 
je met toestellen en software blijft werken 
die niet meer up-to-date zijn, dan vergroot  
die kans.

 Makkelijker integreren 

Moderniseren doe je bovendien niet alleen 
voor de veiligheid, nieuwe versies van ap-
plicaties zijn meestal geïntegreerd in een 
ecosysteem met andere software. Je krijgt 
er de integratie bij, soms helemaal gratis. 
Als je zelf toepassingen wil integreren, wat 
je minder dan vroeger moet doen, is dat een-
voudiger en goedkoper dan voorheen. Door 
integratie win je aan productiviteit.

Systeem- en gegevensbeveiliging zijn niet 
alleen een zaak van up-to-date antiviruspro-
gramma's tot aan het endpoint en geavan-
ceerde firewalls. Als je nieuwe software ge-
bruikt waarvoor de patches er snel aankomen 
na een incident, is de kans veel kleiner dat 
een hacker een zwakheid vindt waarlangs hij 
in je systeem of applicatie kan inbreken. Als 
je een toepassing gebruikt die geen updates 
meer krijgt, mag je je zorgen maken. Tenzij je 
grote inspanningen doet om oudere applica-
ties veilig te houden. Hoewel je die tijd beter 
aan nuttiger zaken zou spenderen.

Waardoor komt het dan, als er alleen maar 
voordelen aan nieuwe soft- en hardware ver-
bonden zijn en je via cloud computing veel 
minder moeite moet doen om met de nieuw-
ste en veiligste versie te werken, dat zoveel 
organisaties hun toestellen en applicaties 
blijven gebruiken tot ze te vaak in panne val-
len? Waarom grijpt de directie niet sneller in 
alvorens het bijna te laat is?

 Elk bedrijf een softwarebedrijf 

Een belangrijke verklaring is dat de gemid-
delde directie meestal niet zo gek veel af-
weet van IT. Ging nochtans niet elk bedrijf 

Dankzij de enorme 
R&D-investeringen  
in IT is beter niet 
noodzakelijk duurder. 
Wie z'n business wil 
innoveren, zal z'n IT 
moeten innoveren.

Co-thinking about the Future  - 52

IT 
of the future



een softwarebedrijf worden? Hebben ban-
ken, luchtvaartmaatschappijen en retailers 
dat intussen niet al bewezen? Een modern 
directiecomité laat zich best zeer grondig in-
formeren over de bijna onbegrensde moge-
lijkheden van IT. Inclusief de moeilijke kanten 
ervan, zoals het internet dat tegelijk een ze-
gen en ook een vloek is.

Dankzij de enorme R&D-investeringen in IT 
is beter niet noodzakelijk duurder. Wie z'n 
business wil innoveren, zal z'n IT moeten 
innoveren. Een andere weg is er niet. In het 
volgende jaarbudget mag die grote migratie 
naar de cloud dus ingecalculeerd worden.

 Waarom en hoe veranderen 

Mensen zijn gewoontedieren. We blijven 
de dingen graag doen zoals we ze altijd  
deden. Gevolg: pas als je te veel nadelen 
ondervindt, met intussen nogal wat geleden  
productiviteitsverlies, ga je met nieuwe 
hard- en software aan de slag. Je nadien 
afvragend waarom je er zo lang mee hebt 
gewacht.

Om voldoende beschermd te zijn, blijft  
bijzonder goede IT-beveiliging uiteraard  

cruciaal. De grootste risicofactor zijn echter 
de mensen. Als ze onvoorzichtig zijn en zich 
laten vangen door social engineering, kan je 
eraan zijn voor de moeite. Daarom mag je 
change management en user adoption niet 
uit het oog verliezen. Informaticadienstverle-
ners zoals Realdolmen en anderen nemen de 
zorg voor veilige gegevens van klanten over 
door de beveiliging van systemen, applica-
ties en gegevens over te nemen, maar even-
eens door de medewerkers te informeren 
over wat ze anders moeten doen, waarom, 
en welke voordelen dat oplevert voor hen, 
hun collega’s, de klanten en het bedrijf. Als 
we achter een verandering staan, gaan we 
ons gedrag aanpassen. Als we er het nut niet 
van inzien of als we denken dat de wijziging 
nadelig is voor ons, gaan we al dan niet stie-
kem blijven doen wat we deden.

 Vermijd schade en boetes 

Vertrouwen is cruciaal voor succesvol zaken- 
doen. Dat geldt ook in de digitale wereld. 
Je koopt niet op een e-commercesite die je 
niet vertrouwt. Een bedrijf dat onvoorzichtig 
is, zal afgestraft worden. Zijn concurrent 
die vooruitziend is, zal er de vruchten van  
plukken.

Besef dat je belangrijke informatie meer dan 
vroeger digitaal en steeds vaker alleen digi-
taal bewaart. Als je die gegevens verliest, als 
een hacker losgeld eist om die terug te krij-
gen of als je publiek te kijk wordt gezet door 
de publicatie van jouw gestolen gegevens, 
dan zal je bedrijf daar schade onder lijden. Als 
je de kans daarop eenvoudig kan verkleinen 
door nieuwe hardware en software, waarbij 
het mogelijk is om voor het gebruik ervan 
te betalen in plaats van ze aan te kopen,  
dan doe je dat toch? Die onvermijdelijke  
General Data Protection Regulation (GDPR) 
die op 25 mei 2018 van kracht wordt, schrijft 
bovendien voor dat je alles moet doen om 
de persoonlijke gegevens die je bewaart en 
verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. 
Snel overschakelen naar de nieuwste versies 
van software is een van de meer eenvoudige 
stappen die je daartoe kan zetten.

SYMANTEC CYBERSECURITY 
VOORSPELLINGEN 
2018

Blockchain wordt ook gebruikt voor 
andere zaken dan cryptomunten maar 
cybercriminelen zullen focussen op 
munten en uitwisselingen

Cybercriminelen zullen AI en  
Machine Learning gebruiken  
bij aanvallen

Er zullen heel vaak aanvallen  
gebeuren op toeleveringsketens

Er komt een explosieve groei van 
malware zonder of met heel lichte 
bestanden

Organisaties zullen nog altijd moeite 
hebben met de beveiliging van SaaS

Meer lekken door vergissingen, 
compromissen en ontwerp

Financiële trojans zullen nog altijd tot 
grotere verliezen leiden dan ransomware

Dure thuistoestellen zullen  
gegijzeld worden

IoT devices zullen gekaapt worden en 
gebruikt in DDoS aanvallen

IoT devices zullen voortdurend toegang 
bieden tot thuisnetwerken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Co-thinking about the Future  - 53



simplICiTy magazine - 54

IN CO-CREATIE OPTIMALISEREN WE DE AANKOOP VAN UW ICT-PRODUCTEN 
Rstore is een online winkel en een klantentool met talrijke voordelen.

Eén plek, één klik voor al uw professionele ICT-producten



TO GET THERE, TOGETHER!

COLOFON

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Thomas Verschueren

Marketing Manager
Vaucampslaan 42

1654 Huizingen

COPYWRITING AND EDITING:
Quadrant Communications 

De inhoud van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u  
artikels te kopiëren voor eigen of voor commercieel gebruik, neem dan 
contact op met Realdolmen via thomas.verschueren@realdolmen.com.

SimplICiTy Magazine is een gratis publicatie en mag niet worden verkocht




