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De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de mogelijk-

heden van data, analytics en kunstmatige intelligentie. Dit is er 

mede de oorzaak van dat organisaties dataprojecten als doel op 

zich zien. “Er heerst een haast heilig geloof dat iedereen iets met 

data moet doen”, zegt Feldberg. “Er wordt ineens besloten machine 

learning in de organisatie te omarmen en hup, daar wordt een 

project voor gestart. Terwijl je eigenlijk moet starten met de vraag: 

leveren data en kunstmatige intelligentie een bijdrage aan de 

uitdagingen waar wij voor staan, onze opgaven, onze missie?” 

Door het ‘waarom’ als vertrekpunt te kiezen, voorkom je dat de 

technologie een doel op zichzelf wordt, of ‘een oplossing op zoek 

naar een probleem’. pagina 3
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Organisaties hebben torenhoge verwachtingen van wat er allemaal kan met data. Niet ten 

onrechte. Waarom falen veel dataprojecten dan nog steeds? Kim Loohuis sprak hierover 

met hoogleraar Frans Feldberg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens hem denken 

organisaties nog teveel vanuit het ‘hoe en wat’, in plaats van eerst het ‘waarom’ inzichtelijk 

te krijgen.

Lotte de Bruijn
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Digitale draken zijn ‘hyperscalers’ zoals Alibaba, Tencent, Baidu, 
AWS, Google Cloud Platform, Microsoft  enzovoort. Hun invloed 
op de manier waarop consumenten ‘shoppen’ verandert de wereld 
van applicaties razendsnel op alle fronten, aan de kant van de 
leveranciers, de dienstverleners, de tussenhandel en de consument. 
Door de recente ontwikkelingen, de invloed van digitale draken 
en ongetwijfeld nog enkele andere elementen koopt de consument 

meer dan ooit via applicaties. Veel organisaties hebben 
ondervonden dat niet alleen hun klanten zijn veranderd, maar 
de volledige supply chain. Applicaties zijn de plek waar de 
 ervaringen van veruit de meeste eindklanten aan de oppervlakte 
komen. En die ervaringen moeten wel goed zijn. Welke rol spelen 
digitale draken in de toekomst van jouw applicaties en jouw 
business? 
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De pandemie heeft  onze technologische adaptie stevig in de versnelling gegooid. E-commerce 

en thuiswerken kregen een boost als nooit tevoren. Daardoor staan applicaties aan de basis 

van vrijwel al onze hedendaagse ervaringen. De zogeheten digitale draken spelen een 

cruciale rol in de huidige razendsnelle ontwikkeling van applicaties. Zij zijn tegelijkertijd 

leverancier, partner en concurrent.

Jan van Bon

11
Lotte de BruijnPrioriteitenlijstje

5

6

7
8

Algoritmes versus intuïtie

online
content
force

Word online beter zichtbaar en vindbaar! Bel (0570) 611 100

Digitale drakenEr is geen ontkomen aan

De multi-cloud: van ‘vreemde eend’ naar zinvolle optie

HvA brengt AI en praktijk samen

De CIO als realiteitsmanager

Ethical Hacking Essentials
4-5 oktober 2021

DNU803 M2109 TSTC 1k IM4.indd   1
DNU803 M2109 TSTC 1k IM4.indd   1

01-09-2021   11:42
01-09-2021   11:42

PadBK – 
de nieuwe 
pandemie

5 OKTOBER 2021Jaarbeurs Supernova

DNU803 ICT Magazine nr.78 (M2104) 1.indd   1

DNU803 ICT Magazine nr.78 (M2104) 1.indd   1

21-09-2021   12:22
21-09-2021   12:22

ALGEMENE INFORMATIE

ICT/magazine wordt uitgegeven door De Nederlandse Uitgeefgroep bv. 

REDACTIONELE FORMULE

ICT/magazine is een maandblad voor ict-management bij Nederlandse bedrijven 

en instellingen. De uitgave bericht over trends en ontwikkelingen, automatiserings-

vraagstukken, best practices, actualiteiten, bedrijfsnieuws, loopbaan en events. 

Daarnaast informeert ICT/magazine lezers over de aanbieders van ict-services 

en -solutions. ICT/magazine richt zich op beslissers die verantwoordelijk zijn 

voor aanschaf, implementatie en beheer van ICT. 

THEMA’S / ONDERWERPEN

Trends en ontwikkelingen, markt, innovatie, best practices, informatie management, 

business & it alignment, cloud computing, big data, security, mobility, social media, 

service management en outsourcing. Overheid & ICT, Zorg/Welzijn & ICT, 

beurzen/ evenementen, congressen, loopbaan, opleidingen. 

VERSPREIDING

ICT/magazine is gericht op beslissers bij organisaties in het MKB, de groot-

zakelijke markt, openbaar bestuur / overheid, woningcorporaties, ziekenhuizen, 

zorg en welzijn, onderwijs (mbo, hbo, universiteiten). De uitgave bereikt ruim 

30.000 managers IT / ICT / automatisering, CIO’s, CFO’s, CTO’s en CEO’s. 

Binnen het leverancierskanaal bereikt ICT/magazine ruim 5.000 beslissers bij 

Nederlandse ict-bedrijven.
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