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Het antwoord op de fi losofi sche en existentiële vraag of wij dit 

allemaal wel echt willen, hoe�  misschien niet eens te worden 

geformuleerd. Waarom niet? Omdat er een veel urgentere vraag 

aan vooraf gaat: kunnen wij de alom-onmisbaarheid van IT 

überhaupt wel vormgeven? Tijdens de industriële revolutie waren 

altijd voldoende arbeidskrachten te vinden, uiteraard met de 

onvermijdelijke fl uctuaties die nu eenmaal bij vraag en aanbod 

horen. Maar onze huidige digitale revolutie wordt serieus in haar 

vaart afgeremd door het toenemende tekort aan talent. Het is 

duidelijk dat we dit tekort niet met willekeurige ‘handjes’ kunnen 

aanvullen. Daarvoor zijn teveel specifi eke skills, opleidingen, 

talenten en interesses vereist. Het is dan ook maar de vraag of 

de zo onvriendelijk benaamde ‘War on talent’ uiteindelijk tot 

winnaars zal leiden. Op de Dell Technologies World conferentie 

in Las Vegas eind april, stak ICT/Magazine haar licht op over 

hoe een grote, wereldwijde it-speler hiermee omgaat.
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Meer dan ooit is informatie technologie de stuwende kracht achter maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen. De digitale transformatie werpt nu al vruchten af en raakt 

een steeds bredere groep ondernemers en medewerkers. Technologieën als kunstmatige 

intelligentie, virtual en augmented reality en kwantum computing beloven dat de alomte-

genwoordigheid – of moeten we al zeggen: alom-onmisbaarheid – van IT alleen nog maar 

zal toenemen.
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Tijdens het drievoudige evenement in Shanghai, China afgelopen 
juni – 1) KubeCon, 2) CloudNativeCon en 3) Open Source Summit 
– spraken twee vooraanstaande open source leiders zich uit over 
hun vakgebied: Jim Zemlin, executive director van de Linux 
Foundation, en Dan Kohn, executive director van de Cloud Native 
Computing Foundation (CNCF). ICT/Magazine was daarbij. 
Hun beider verhaal gee�  een boeiende inkijk in ‘the inner workings’ 
van open source. De hoopvolle en inspirerende werking van 
het ‘open’ principe leidt tot bijzondere groei en innovatie. 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën hangt af van de 
beschikbaarheid en soms alomtegenwoordigheid van eerder 
ontwikkelde technologieën. In die zin staat de huidige 
technologische oerknal op de schouders van reuzen en vormen 
onder veel meer Linux en Kubernetes weer de basis voor de 
komende generatie aan innovaties.
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In deze editie van ICT/Magazine is er ruim aandacht voor open source. Dat gebeurt niet 

vaak en dat is ten onrechte. Open source is een van de belangrijkste innovatiestimulatoren 

in de geschiedenis van technologie. In vrijwel ieder belangrijk technologisch product 

speelt open source so� ware een onmisbare rol.
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