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DENKRONDE OVER
DIGITALE TRENDS
Binnen anderhalve maand treedt met de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR) een Europese
verordening in werking, die een strikter kader oplegt aan al wie data verzamelt, verwerkt en beheert. In de digitale
transformatie die zich stelselmatig doorzet, plaatst dit ondernemingen voor weer een nieuwe uitdaging naast alle
technologische evoluties die zij eveneens moeten zien te volgen. Het belang van daarvoor voldoende oog te hebben,
toetst Ondernemers deze maand af in een panelgesprek met zes uitgesproken digitale experten.
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De digitale evolutie die momenteel het
sterkst leeft, is blockchain. Waar zien
jullie deze technologie toe leiden?

Pat Van Roey: Blockchain is een technologie die iedereen kent door de digitale
munt Bitcoin. De vrij complexe technologie erachter is veel interessanter dan
dat, aangezien ze erin slaagt om klassieke
controlerende instanties uit te schakelen.
Hierdoor worden bepaalde processen veel
eenvoudiger en dus bijgevolg veel kostenefficiënter gemaakt. Vandaag staat de
technologie nog in zijn kinderschoenen,
met toepassingen mogelijk in onder andere de logistiek, de financiële sector, de
voedingssector en de medische wereld.
Als peer-to-peernetwerk van verantwoordelijken in het ontstaan of bestaan
van eender welke zaak of product, laat
het nu eenmaal toe om de volledige herkomst van eender wat te traceren. In de
logistieke sector hebben we in het Antwerpse havengebied al een aantal klanten waarmee we met deze technologie
aan de slag zijn gegaan. Zij gaan mee in
die evolutie, omdat ze niet voorbijgestoken willen worden door concurrenten die
eveneens al stappen in die richting hebben gezet. Momenteel heeft blockchain
vooral behoefte aan waardevolle gebrui-

kerscases om helemaal tot zijn recht te
kunnen komen.
Andries Hofkens: Blockchain maakt het
mogelijk om elke tussenstap in een proces in beeld te brengen. Het grote voordeel eraan is dat deze technologie waakt
over een normaal verloop van de keten
en dus komaf maakt met potentiële afwijkingen daarvan. Blockchain biedt dus
valabele oplossingen op vlak van beveiliging en zekerheid, maar gaat anderzijds gepaard met rigiditeit. Zogenaamde smart contracts (digitale contracten
waarbij geprogrammeerde coderingen
ervoor zorgen dat de erin opgenomen
regels en voorwaarden uitgevoerd en
nageleefd worden, red.) regelen alsmaar
meer de realiteit waarin mensen zich
bewegen. Omdat gebruikers op zulke
contracten moeten kunnen vertrouwen,
moet er worden nagedacht over manieren waarop menselijke vergissingen in
het programmeren ervan kunnen worden rechtgetrokken.
Bjorn Vergaelen: Je merkt dat de overheid meer op nieuwe technologieën zoals blockchain wil inzetten. Ze is er zich
van bewust dat er daarvoor in haar eigen
apparaat een aantal toepassingsgebie-

den zijn. Ook een aantal banken zoeken
elkaar op om zich die nieuwe technologieën samen eigen te kunnen maken.
Ze voelen dat ze wel op die boot moeten
springen, willen ze niet achterblijven.
Ook een aantal IT-spelers scharen zich
erachter om die technologie aan de man
te kunnen brengen. Het is nu eenmaal
een te complexe materie om als bedrijf
helemaal zelfstandig beginnen op te zetten. Samenwerken met een partner die al
affiniteit met de technologie heeft, lijkt
mij een betere optie. Blockchain is momenteel inderdaad een hype en zoals met
elke hype ziet men dit als de heilige graal.
Maar niet alle toepassingen zijn zomaar
met blockchain op te lossen. We moeten
ons ervoor behoeden om blockchain verkeerd in te zetten.
Willem Mariën: Blockchain betreft in essentie een betrouwbare drager voor gegevens. Door aan de opslagfunctie in een
smartcontract een slimme component te
koppelen, ontstaat een extra meerwaarde. De digitaal opgeslagen gegevens zouden zo een automatische reactie kunnen
genereren. De vraag stelt zich hoe ver je
die slimme component kan doortrekken.
Bepaalde factoren moeten menselijk beoordeeld kunnen worden. De blockchain
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én de smarttoepassing ervan lijkt zo,
naast vele opportuniteiten, voorlopig ook
enkele beperkingen in te houden.
Pat Van Roey: Om die reden geloof ik
dat blockchain in de toekomst maar een
klein percentage van de digitalisering
zal inpalmen. Maar de technologie die
steunt op controle door een afgebakende
groep van mensen leent zich wel om na
te gaan of voorwaarden van een contract
zijn gevolgd. Organisaties en organismen
die puur daarop werken, worden zo minder noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld maar
aan notarissen, banken, ... Uiteindelijk
zal de technologie de evolutie gewoon
versnellen. Wie zich aanpast en mee is,
blijft in de race. Maar wie te traag reageert, moet beseffen dat er waarschijnlijk
geen kans op overleven is.
Willem Mariën: Men mag zich niet laten
afschrikken door de vooruitschrijdende digitale transformatie, maar moet ze
omarmen. Nieuwe technologieën zoals de
blockchain, laten niet enkel toe bepaalde
aspecten digitaal te optimaliseren, maar
ook om andere aspecten waarvoor menselijke tussenkomst vereist blijft verder
uit te diepen.
Bestaat het gevaar dat bedrijven te
snel op nieuwe technologieën willen
springen, uit angst om de boot te missen
en zo hun toekomst te hypothekeren?
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Pat Van Roey: Als je kijkt hoe de rest van
de wereld ermee omgaat en hoe snel de
evolutie zich doorzet in bijvoorbeeld China of Californië, dan gaan we in België
enorm traag vooruit. Wie vreest dat hij
te snel op de wagen zal springen, laat die
angst beter varen. We moeten juist net
een stevig tandje bijsteken, willen we in
de transformatie mee blijven kunnen.
Paul Van Coillie: Blockchain als technologie biedt partijen de zekerheid dat
een actie aan de hand van de juiste data
binnen het geheel correct uitgevoerd en
afgehandeld wordt, zonder dat daarbij digitale handtekeningen of certificeringen
komen kijken. Het spreekt voor zich dat
onder andere banken zich hierdoor bedreigd voelen en hun positie niet zonder
slag of stoot zullen willen opgeven. Als
onze beleidsmakers eens een week lang
zouden kunnen meemaken hoe het er in
China aan toe gaat, zouden ze wel inzien
dat maar beter snel werk kan worden gemaakt van een eenvoudiger, daadkrachtiger beleid. Want terwijl er in Amerika,
China en Taiwan veel aan het bewegen is,
houdt Europa ook op dit vlak vast aan zijn
imago van oude dame. Blockchain kan je
beschouwen als een steen die begint te
rollen en op die manier alsmaar groter
en sneller begint te gaan. Wie in de beginfase niet mee is, kan ook in een latere
fase amper nog aanhalen. We moeten dus
zorgen dat de jongere generaties gewekt
worden, zodat we die andere regio’s het

vuur aan de schenen kunnen leggen. Of
we gaan te laat komen.
Pat Van Roey: In dat opzicht is het voor
kmo’s belangrijk om weten dat ze blockchain als een service vanuit de cloud
kunnen benutten. Dit biedt hen meteen
de mogelijkheid om de functionaliteit ervan te gebruiken, zonder zich te moeten
verdiepen in de achterliggende technologische complexiteit.
Hoe jammer is het dat blockchain bij
het grote publiek vooral vereenzelvigd
wordt met de bitcoin en de negatieve
pers erover de jongste maanden?

Andries Hofkens: Bij de opkomst van
eender welke nieuwe technologie, heb je
in de aanloopfase de fanatici en de early
adapters die het snel oppikken. Vervolgens ga je naar een hausse en beland je in
een bubbel, die al dan niet kan barsten. Al
gaat dit voor de bitcoin op, bij blockchain
ligt dat nog anders. Wel moet je vaststellen dat het aanvankelijke enthousiasme
om alles in blockchain te stoppen is gewijzigd naar het besef dat dit niet voor
alles zomaar mogelijk is.
Pat Van Roey: Bitcoin is maar een van
de duizenden cryptomunten die intussen in omloop zijn. Die zijn vooral interessant om mee te experimenteren. Wat
blockchain betreft, komt het er nu vooral op aan om het potentieel ervan aan
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te tonen aan de hand van realistische
gebruikerservaringen.
Johan Van Looy: Met blockchain gebeurt
wat we eerder al met andere technologieën hebben zien gebeuren. Nu blockchain oplossingen kan bieden, wordt er
volop op zoek gegaan naar problemen.
Maar technologie is moeilijk, dus worden
vaak de mogelijkheden ervan niet goed
begrepen. Als bedrijf kan je het je alleszins niet veroorloven om er niet naar te
kijken. Naar schaalbaarheid en energieconsumptie kunnen er rond blockchain
nog een aantal vraagtekens worden geplaatst, al zullen er daarvoor wel technische oplossingen worden uitgewerkt.
Zaken als blockchain zie ik vooral andere
digitale evoluties, zoals artificiële intelligentie, ondersteunen. Een toekomst
waarbij bijvoorbeeld apparaten onderling
en autonoom zullen communiceren en
zich op elkaar afstemmen, is kortbij.
Andries Hofkens: Ik vraag me intussen
wel af of er niet moet worden gewerkt
naar een standaard voor de blockchaintechnologie. Ik kan me inbeelden dat
er problemen ontstaan, wanneer twee
blockchainketens niet gecombineerd
kunnen worden. Wanneer je als individu door de invoering van de GDPR de
mogelijkheid krijgt om jouw data mee te
nemen, lijkt het me evident dat moet worden gekeken hoe daarmee om te gaan.

Willem Mariën: De nieuwe privacyregelgeving plaatst de IT-sector voor een
vraagstuk: Is de GDPR verenigbaar met
de blockchaintechnologie? Is het recht
om persoonsgegevens te laten wissen of
aanpassen verenigbaar met het rigide
karakter van de blockchaintechnologie?
Er worden in dat kader technische oplossingen naar voor geschoven, bijvoorbeeld
het off-chain bewaren van de eigenlijke
persoonsgegevens. De vraag stelt zich of
die oplossingen volstaan en geen afbreuk
doen aan de fundamentele principes van
de blockchaintechnologie, zoals transparantie en toezicht vanuit het netwerk.
Misschien is specifieke regulering, minstens zekerheid omtrent de concrete toepassing van de huidige wetgeving, noodzakelijk om de blockchaintechnologie de
ultieme boost te geven.
Paul Van Coillie: Blockchain en GDPR
zie ik eerder elkaar aanvullend. Want via
blockchain kan je ook iemand zekerheid
geven over welke data je hebt bijgehouden of gewist. Via blockchain houd je bij
welke transactie is uitgevoerd, zonder
dat de desbetreffende data van die transactie erin opgenomen blijven.
Pat Van Roey: Of gegevens al dan niet gewist kunnen worden, zal nog altijd afhangen van het type ervan. Wettelijk gezien
moeten bepaalde soorten gegevens die
vasthangen aan bijvoorbeeld financiële
transacties bijgehouden blijven.

Paul Van Coillie: Het zal er vooral op aankomen tot goede afspraken te komen.
Want in wezen is GDPR te vergelijken
met een ISO-procedure. Alleen wordt die
door velen nog sterk onderschat.
Binnen anderhalve wordt de GDPRwetgeving al van kracht. Leeft de
invoering ervan wel sterk genoeg?

Pat Van Roey: Uiteenlopende instanties
geven lezingen in de hoop dat er iets gebeurt. Maar tot eind 2017 gebeurde er
vrij weinig. Zelf zijn we al twee jaar bezig
met mensen te informeren. Met de meeste van onze klanten zijn we een GDPR
Quickstart-traject opgestart, waarbij we
de complexe materie op een eenvoudige
manier aanpakken.
Willem Mariën: Velen associëren GDPR
enkel met heel technologische toepassingen. Het besef dat het ook om heel eenvoudige zaken draait, lijkt nog te weinig
aanwezig. Bijvoorbeeld ook bij het gebruik
van mailings- en ledenlijsten moeten GDPR-verplichtingen nageleefd worden.
Bjorn Vergaelen: Het vraagt een hele bewustwording voor de mensen op de werkvloer om daarmee anders om te springen.
Zelfs USB-sticks zullen niet zomaar meer
doorgegeven mogen worden, maar niemand dat daaraan denkt. Security-by-design moet een automatisme worden in elke
startende ontwikkeling en voor elke ontOndernemers - April 2018 33
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wikkelaar/architect, niet een aspect zijn
dat later even moet toegevoegd worden.
Andries Hofkens: Men denkt inderdaad
vaak direct aan dure audits en ingewikkelde procedures. Terwijl alles net begint
bij bewustmaking van de medewerkers.
Paul Van Coillie: Ik beschouw GDPR
vooral als een ideale kapstok om te innoveren. Meestal is er een vonk nodig om
het boeltje in beweging te krijgen. Als de
regelgeving van kracht is, dan kan men
niet anders dan er zich naar te schikken.
Pat Van Roey: Bedrijven zijn het in deze
tijden aan zichzelf verplicht om te innoveren. Anders kunnen ze niet overleven.
Alleen zijn de meesten op vlak van GDPR
te lang blijven afwachten, waardoor we
uiteindelijk in de loop van mei met vragen
overstelpt zullen worden. Het is belangrijk om het traject al op te starten, zodat
men minstens kan aantonen, al een aantal stappen in de juiste richting te hebben
gezet wanneer er zich na 25 mei een probleem met de afscherming van data stelt.
Andries Hofkens: GDPR is een hybride
materie die zowel IT- en managementaspecten als juridische zaken omvat.
Onze begeleiding helpt ervoor zorgen dat
aan de gestelde eisen kan worden voldaan.
Wanneer we over GDPR praten, willen we
vooral spreken over de nieuwe mogelijkheden die met dit verhaal samengaan. Het
verhaal omvat meer dan de boetepercentages waarover je het vaak hoort. Door
cliënten laten na te denken over de manier waarop ze gegevens verwerken, ontdekken ze in datasets soms zelfs opportuniteiten waarbij ze voordien nooit hebben

stilgestaan. Al bezorgt GDPR sommigen
uiteraard ook een koude douche, omdat
ze niet langer ongeremd verzamelde data
aan technologie kunnen koppelen.
Paul Van Coillie: Werken met geanonimiseerde data moet het nieuw te volgen pad
zijn. Zo vermijd je ook dat iemand na een
zoekactie op Google na enkele minuten
overstelpt wordt door online-advertenties
die met die zoekactie verband houden.
Pat Van Roey: Mensen vergeten dat ze al
heel wat mogelijkheden hebben om dat een
halt toe te roepen. Begin eenvoudigweg al
eens met je cookies uit te schakelen of je
browser in ‘private mode’ ( Shift-CTRL-P )
te gebruiken. Je zal het verschil onmiddellijk merken. GDPR is ontstaan omdat Europa tegengas wil geven tegen de alsmaar
machtiger wordende technologiebedrijven. Maar men moet beseffen dat men nog
altijd zelf bepaalt hoe met de eigen privacy
wordt omgegaan. Als technologie-integratoren dragen ook wij een stuk verantwoordelijkheid om gebruikers daarvan bewust
te maken. Dan is het nog altijd aan hen om
dat vervolgens toe te passen.
Johan Van Looy: De tegenbewegingen
tegen het ongebreideld gebruik van data
zijn evenmin zomaar ontstaan. Denk
maar aan de zaak-Walmart, waarbij een
klant aan de hand van haar koopgedrag
plots folders met zwangerschapsartikelen aankreeg nog voor ze zelf wist dat ze
zwanger was.
Schaakcomputer Deep Blue toonde
twintig jaar geleden al aan dat de
mens het qua denkvermogen en
-snelheid moet afleggen tegen

robots. Welke richting gaan we uit op
vlak van artificiële intelligentie?

Bjorn Vergaelen: Artificiële intelligentie
schat ik nog disruptiever in dan blockchain. Dat is een leuke technologie met
goede toepassingen, maar artificiële intelligentie zal de mensheid echt op zijn
kop zetten. De principes en toepassingen
van AI staken al in de jaren ‘50 de kop op.
Sinds 2010 is het aan een opmars bezig
en zetten de bekende techgiganten er
ook keihard op in. De doorbraak wordt
ingegeven door de dagelijkse exponentiële stijging van data, die de motor ervan
vormt. AI beperkt zich nu nog tot heel
specifieke en monotone of enkelvoudige
taken. Betere machines of modellen van
deep learning en nog meer data zullen ertoe leiden dat het menselijk brein zal kunnen worden geëvenaard. Al schat men dat
dit toch nog een 20-tal jaren zal duren,
ook nu al worden alsmaar meer menselijke taken vervangen en zorgt AI ervoor dat
bepaalde beroepen zullen verdwijnen.
Paul Van Coillie: Wanneer de stap wordt
gezet naar het intelligent maken van cellen, zie ik de mensheid in gevaar komen.
Johan Van Looy: Artificiële intelligentie
begint stilaan te boomen, maar de technologie bestaat wel al sinds de jaren tachtig. Alleen ontbrak het in die periode aan
voldoende krachtige computers om de
nodige berekeningen te kunnen uitvoeren. Door de opkomst van het Internet of
Things en big data zijn vandaag veel gemakkelijker datasets te vinden, waardoor
het ook veel gemakkelijker is geworden
om patronen terug te vinden. Veel mensen denken dat artificiële intelligentie
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het weldra zal overnemen. Ten onrechte,
want vandaag weten we nog steeds niet
exact hoe ons bewustzijn werkt. Maar ga
je ervan uit dat singulariteit (idee dat ooit
het moment komt waarop systemen intelligenter worden dan mensen, red.) ooit
realiteit wordt, dan zal de doos van Pandora openen. Want zodra iemand toch
zoiets kan bouwen, dan zal dat systeem
ongetwijfeld in een mum van tijd een nog
betere versie van zichzelf bouwen.
Willem Mariën: Niet zomaar stuurde
het Europees Parlement in een resolutie
al aan op een ethische gedragscode voor
het gebruik van robotica. En wat indien
er iets misgaat met artificiële intelligentie? Wie is er aansprakelijk bij een ongeluk met een zelfrijdende wagen? Op basis
van de huidige regelgeving lijkt die aansprakelijkheidsvraag niet evident beantwoord te kunnen worden.
Johan Van Looy: Het gaat alleszins snel
en uiteindelijk niemand kan de technolo-

gische evolutie volledig volgen. Daarom
komt het er voor een bedrijf of organisatie op aan zich zo beweeglijk mogelijk op
te stellen, zodat het erin slaagt om de alsmaar sneller optredende evoluties steeds
snel genoeg te kunnen binnenhalen. De
zuiver technologische aanpassing is dan
in feite het gemakkelijkste aan de zaak.
De moeilijkere oefening is dan om jezelf
daarvoor klaar te maken in de heersende
bedrijfscultuur met de geldende bedrijfspolicy. Als kleiner bedrijf ben je daarbij
zelfs eerder in het voordeel. Waar een
stevig uitgebouwde IT-afdeling voor een
bedrijf vroeger een ware troef was, is die
vandaag eerder een blok aan het been.
Dankzij de cloud kan je als start-up vandaag zelfs in nauwelijks enkele uren een
IT-afdeling bij elkaar klikken. Maar grotere, langer bestaande bedrijven hebben
dan weer de ervaring en hun verzamelde data als sterke troeven in deze uitdaging. Het komt er voor hen alleen op aan
om die opgebouwde goudmijn aan data
bruikbaar te maken en onmiddellijk in te
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zetten in nieuwe ecosystemen. Daarom
is datamining een discipline waarvan iedereen wakker ligt.
Bjorn Vergaelen: Grote en kleine bedrijven kunnen in deze context elkaar ook
perfect vinden. Je ziet al heel wat grote
spelers start-ups omarmen en ermee samenwerken. Laten we wel duidelijk stellen dat innovatie geen doel op zich mag
zijn, maar een middel is om de noden van
de klant een antwoord te bieden.
Paul Van Coillie: In alle technologische
evoluties die op ons afkomen, haakt tachtig procent van de burgers af omdat ze
simpelweg niet meer mee kunnen. Algemeen bekeken, is de grote uitdaging dus
vooral om ervoor te zorgen dat die toch
de draad weten op te pikken.
Johan Van Looy: Bedrijven die bij ons
aankloppen met de vraag om meer op digitalisering te kunnen inzetten, denken
vaak dat we eerst nieuwe technologie
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zullen voorstellen. Dat hoort erbij, maar
voor een stuk draait het ook om een cultuurverandering die zich moet kunnen
doorzetten. Om daarin te slagen, is het
soms beter om afscheid te durven nemen
van diegenen die de oude bedrijfscultuur
niet kunnen loslaten. Bedrijven moeten
ook duidelijk het onderscheid kunnen
maken tussen disruptie en innovatie.
Innovatie vertrekt uit een bestaand iets
waaraan nieuwe dimensies worden gegeven, terwijl disruptie draait om een totaal
nieuw gegeven dat bijna per definitie buiten het eigen bedrijf is ontstaan.
Andries Hofkens: Op vlak van creativiteit laten spelen, hebben we nog een hele
weg af te leggen. Want dat hangt nauw
samen met durven falen. In België wordt
daartegenover nog vaak een houding
aangenomen dat daarvan geen sprake
mag zijn, terwijl dat er in de Amerikaanse bedrijfswereld gewoon bij hoort.
Pat Van Roey: We denken dat we goed
bezig zijn, maar het kan gewoon nog veel
beter. De digitale evolutie helpt om dat onder ogen te zien. Dit jaar neemt onze organisatie 25 topmanagers mee naar Silicon
Valley om hen inspiratie te bieden. We
vragen hen daarbij ook om achteraf iets te
doen met datgene ze daar gezien hebben.
Is Amerika nog steeds het mekka voor
wie op technologisch vlak inspiratie
zoekt, of dienen zich daarvoor
vandaag andere regio’s meer aan?

Paul Van Coillie: Eerder dan Silicon Valley, zijn vooral Taiwan en China voor mij
vandaag de voorlopers die alsmaar verder uitlopen op de rest.

Pat Van Roey: Ik geloof dat iedere regio
wel haar eigen sterktes heeft. Wie innovatie op vlak van elektronica zoekt, is
in die landen inderdaad aan het juiste
adres. Maar naar ontwikkeling van artificiële intelligentie bevindt zich toch veel
kennis in Amerika. Daarnaast is het toch
belangrijk dat je de taal begrijpt en de
plaatselijke bedrijfscultuur goed met de
jouwe matcht.
Johan Van Looy: Het innoverend vermogen van de wereld was vroeger vooral bij
een aantal individuen te vinden. Vandaag
tonen succesvolle initiatieven als Kickstarter (’s werelds grootste fondsenplatform voor creatieve projecten, red.) aan
dat de drempel naar innovatie laag is
geworden en er daardoor veel meer innovatief vermogen in de wereld te vinden
is. Daarmee moeten bedrijven zien om te
gaan. Wie in de jaren twintig van vorige
eeuw als bedrijf voorkwam op de Standard & Poor’s index met de 500 grootste
bedrijven, bestond toen gemiddeld zeventig tot tachtig jaar. Wie in 2015 op diezelfde lijst voorkwam, bestond gemiddeld
twaalf jaar. Ook daaruit spreekt dat er
geen zekerheden meer zijn. Zelfs de banken voelen dat nu zo aan, terwijl die altijd
van mening zijn geweest dat ze veel te
bepalend zijn om te kunnen verdwijnen.
Bjorn Vergaelen: Wanneer ik met mensen
praat over artificiële intelligentie, schrik
ik er vaak van dat nog veel te weinig is
doorgesijpeld hoe ver dat dat vandaag al
staat. Veel kmo’s zijn bezig met overleven
en schenken daardoor te weinig aandacht
aan technologische evolutie. En dan komt
er een disruptieve start-up opzetten die
hen plots het nakijken geeft. België kan

qua technologische kennis vrij goed mee
met de groten der aarde. Onze regering
en enkele privé-initiatieven voorzien ons
meer en meer van platformen en frameworks om innovatie te boosten. Toch voel
ik dat er spijtig genoeg nog te weinig
innovatief ondernemerschap is. Dat is
deels te wijten aan de typisch Belgische
gedachte dat falen geen optie is.
Willem Mariën: Zelfs in de juridische
wereld doen de eerste slimme robots of
chatbots, die automatisch een basisadvies kunnen genereren, hun intrede. Die
evolutie zet ons ertoe aan om te focussen
op aspecten die de robots niet te baas
kunnen én de nieuwe inzichten die de digitaliserende maatschappij vereist.
Paul Van Coillie: De technologie is niet het
probleem, wel hoe de maatschappij ermee
omspringt en erop reageert. Evoluties zoals blockchain zijn niet af te stoppen en
maar goed ook, want ze zijn prachtig.
Pat Van Roey: In heel dit verhaal mogen
we ten slotte onze eigen evolutie niet onderschatten. Als je ziet wat jonge kinderen vandaag al kunnen, dan kan je niet
ontkennen dat ook de mens zeer snel evolueert. In die zin is het heel belangrijk dat
organisaties gebruik maken van de creativiteit en innovatievermogen van jonge
mensen in of buiten de organisatie. In een
moderne organisatie moet een gezonde mix van maturiteit, ervaring en jong
creatief enthousiasme aanwezig zijn. Het
management moet inzien hoe belangrijk
het is om jonge talentvolle mensen voldoende kansen te geven. Zij vormen uiteindelijk de toekomst.

INNO.COM ZOEKT: ENTERPRISE ARCHITECTS/IT STRATEGY PROFESSIONALS/PROGRAM MANAGERS

inno.com

Als Belgisch IT-strategy adviesbureau
(1998) met 80 consultants, legt inno.com
zich uitsluitend toe op de meest complexe
en strategische businessprojecten, waarbij ICT en Enterprise Architectuur cruciale
waardecreërende rollen vervullen.

Heiststeenweg 131
2580 Beerzel
T: +32 15 25 82 00
F: +32 15 25 82 01
www.inno.com

inno.com’s klanten zijn meestal grotere
bedrijven die binnen Europa of wereldwijd
actief zijn en waar innovatie en digitale
transformatie topprioriteiten zijn.

CEO Johan Van Looy

inno.com is het enige privébedrijf in Europa dat door de overheid wordt erkend als
een instelling voor hoger onderwijs, die
een masterdiploma Master of Science in
Enterprise Architecture mag afleveren.
Dit onderlijnt de positie van inno.com als
marktleider.
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Telecomsector:

“EEN NEW DEAL IS NODIG”

De zeven grootste telecomoperatoren in ons land hebben onlangs samen met Agoria een studie voorgesteld waarin
de rol van telecom als kloppend hart van de digitale samenleving centraal staat. Daarbij hebben de CEO’s van Brutélé,
Colt, Eurofiber, Nethys/Voo, Orange Belgium, Proximus en Telenet hun engagement uitgesproken om te zorgen voor
de uitrol van supersnelle, betrouwbare netwerken waarmee België aan de top van Europa blijft qua telecominfrastructuur. De sector wil ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten die ons land klaarstomen voor de
toekomst, en meer initiatieven ondersteunen op het gebied van digitale vaardigheden. De operatoren roepen alle belanghebbenden op om de digitale versnelling mee vorm te geven door middel van een ‘New Deal’ tussen de overheid
en de sector, die tegemoetkomt aan de evoluerende behoeften van verschillende gebruikers.
Jean-Michel Adant (Brutélé), Peter Veenman (Colt), Hans Witdouck (Eurofiber),
Jos Donvil (Voo en Nethys), Michael Trabbia (Orange Belgium), Dominique Leroy
(Proximus), John Porter (Telenet) en Marc
Lambotte (Agoria) zijn duidelijk over hun
engagement om verder bij te dragen tot
een versnelde transitie naar een digitale
economie en samenleving. “De Belgische
telecomsector is een belangrijke motor
voor onze economie en de hoeksteen van
de digitale samenleving. We zijn vastbesloten om de toekomst veilig te stellen”,
klinkt het in een gezamenlijke studie die
de telecomoperatoren samen met Agoria
hebben uitgewerkt.
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Om te beantwoorden aan de groeiende
verwachtingen van burgers, bedrijven en
overheden inzake volume, kwaliteit, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid, blijven de telecomoperatoren voortdurend
investeren in betrouwbare mobiele en
vaste netwerken en datacenters. Daarnaast werken ze ook aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en oplossingen
die zowel voor de industrie als voor de
burgers en de overheid een meerwaarde
bieden. “Als onderdeel van ons algemeen
engagement zullen we bovendien de bevordering van digitale vaardigheden en
digitale geletterdheid ondersteunen. Om
dit alles te verwezenlijken, hebben we

een investeringsvriendelijk economisch
klimaat, een digitale versnelling en een
eerlijk speelveld nodig”, zegt Marc Lambotte van Agoria, dat sinds 2017 ook de
telecomsector verenigt.
De telecomsector draagt ook sterk bij aan
de economie: bijna 10 miljard euro investeringen in de laatste zes jaren, meer dan
1 miljard euro sociale bijdragen in 2016
en meer dan 21.000 directe en 28.000 indirecte jobs. En telecom ligt mee aan de
basis van de meer dan 200.000 digitale
jobs in ons land.
Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo laat alvast weten het plan
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te steunen. “Telecom is een belangrijke
partner voor de verdere versterking van
de digitale economie in ons land. Het is
positief dat de operatoren de handen in
elkaar slaan en samen willen gaan voor
meer innovatie en meer groei.”

AAN TOP OP VLAK VAN
INFRASTRUCTUUR

van netwerken. De echte waarde voor de
digitale economie zal liggen in veilige
diensten en platformen en in de ecosystemen die we op deze netwerken gaan
bouwen. Zo gaan we lokaal op een nieuwe manier waarde kunnen creëren, voor
België en voor Europa”, aldus Dominique
Leroy, CEO van Proximus.

en industrie, kunnen we ten volle het potentieel van de digitale samenleving aanboren. Om de innovatie en economische
groei in België te stimuleren, moeten we
volgens Telenet de digitale vaardigheden
en STEM-competenties van Belgische
burgers versnellen. “Door een gecoördineerde actie te ontwikkelen waarbij alle
belanghebbenden betrokken zijn, moeten we ons digitale menselijk kapitaal
kunnen versterken”, aldus John Porter.

De telecomsector rekent dan ook op alle
De telecomsector wil zorgen voor ul- belanghebbenden voor de realisatie van
een digitale versnelling binnen een eertrasnelle, betrouwbare netwerken die
lijk speelveld. Dat kan door te investeren
België in de top 3 van de EU houden qua
NEW DEAL
telecominfrastructuur. De telecomnet- in grootschalige elektronische applicaties ter verbetering van de doeltreffend- De topmensen van de zeven grootste tewerken in België zijn ultramodern maar
heid van de overheid, maar ook door
moeten naar de toekomst toe verlecomoperatoren in ons land zetten zich
in te zetten op cyberveiligheid
der blijven evolueren om aan
persoonlijk achter de oproep tot een ‘New
—
om het vertrouwen in digita- Deal’ tussen de overheid en de telecomnieuwe behoeftes te kunnen
Door een
le oplossingen te vergroten
voldoen. Tegen 2020 zal
sector. Naast de stellingen van Proxigecoördineerde
en door de ontwikkeling
zo meer dan 50% van de
mus en Telenet wordt de boodschap ook
actie moeten we ons van slimme oplossingen ondersteund door de andere operatoren.
verbindingen een interaan te moedigen via toe- “Innovatieve netwerken zijn cruciaal om
netsnelheid tot 1 gigabit
digitale menselijk
gang
tot open data. Tal
per seconde moeten biede doelstellingen van de ambitieuze dikapitaal kunnen
van sleutelsectoren van
den. Dat is noodzakelijk
gitale agenda van België en Europa te
versterken
onze economie bevinden zich
om te beantwoorden aan de
bereiken”, zegt ook Michael Trabbia van
—
vandaag op een kantelpunt in de
veranderende behoeften van de
Orange Belgium. Voor Jos Donvil van
digitale transformatie. Voor alle Belgi- Nethys is een eerlijk regelgevingskader
klant. Zo wijst de studie op een snelle
toename van het vaste en mobiele data- sche overheden en bedrijven is het mo- noodzakelijk: “Dat zal ons in staat stellen
ment aangebroken om een versnelling
verbruik, hét bewijs dat gebruikers altijd
te investeren om de internetcapaciteit
hoger te schakelen in de overgang naar
en overal geconnecteerd willen zijn.
van België te blijven vergroten en onze
een digitale samenleving en economie.
Rekening houdend met de toekomstige
positie als Europese leider op dit gebied
ontwikkelingen van vaste en mobiele
te handhaven.”
netwerken, vraagt de sector een invesHans Witdouck van Eurofiber wijst erop
INZETTEN OP DIGITAAL
teringsvriendelijke socio-economische
dat klanten vooral ‘slimme’ zaken vragen:
MENSELIJK KAPITAAL
omgeving en een betrouwbaar, gecoördislimme steden, slimme toepassingen ten
neerd en stimulerend regelgevend kader.
behoeve van het milieu, mobiliteit en de
De telecomsector verbindt zich ten slotte
Dat alles moet ingebed zijn in een lange- tot het ondersteunen van initiatieven op
gemeenschap. “Het wordt tijd dat we als
termijnvisie, gecoördineerd tussen fede- het vlak van de ontwikkeling van digita- industrie ook ‘slim’ worden, in het delen
rale, regionale en lokale overheden. De
van infrastructuur om 5G en zijn toepasle vaardigheden en digitale geletterdheid,
sector vraagt onder anderen een snellere
zoals levenslang leren en beter ICT-on- singen succesvol te maken”, zegt hij. “Ingoedkeuring van de bouwvergunningen
novatie veroorzaakt verstoring van
derwijs, bewustmakingscampagnes
en proportionele en toekomstbestendige
traditionele
bedrijfsmodellen
gericht op studenten en jonge
—
5G-stralingsnormen.
en zal de digitale transformensen.
De echte
matie van klanten mogelijk
Het is wel nodig dat er
waarde voor de
maken via agile en on-demeer geïnvesteerd wordt
NIEUWE DIENSTEN VOOR
digitale economie
mandoplossingen
met
in digitale vaardigheden
INDUSTRIE, BURGER
hoge
bandbreedte”,
zegt
en digitale geletterdheid.
zal liggen in veilige
EN OVERHEID
Peter Veenman van Colt.
Met een 11de DESI-plaats
diensten en
“Samen
zullen we de hanin
de
EU
voor
digitaal
menDe sector is volop bezig met de ontwikplatformen
den in elkaar slaan om de
keling van een dynamisch en compe- selijk kapitaal doet België
—
ontwikkeling van een bloeiende
het slechter dan de meeste van
titief dienstenaanbod ten behoeve van
Belgische digitale economie en samenzijn buurlanden. Door te investeren in
industrie, burgers, steden, overheden
en instellingen. “Investeren in next-ge- STEM-onderwijs, initiatieven te ontwik- leving aan te wakkeren. Door samen te
kelen die gericht zijn op digitale vaardig- werken in deze ‘New Deal’, versterken
neration netwerken is cruciaal voor de
we de positie van België in de digitale
ontwikkeling van onze digitale maat- heden en digitale integratie en ervoor te
zorgen dat digitaal onderwijs tegemoet- samenleving van morgen”, besluit Marc
schappij en economie. Anderzijds willen
Lambotte.
komt aan de behoeften van werkgevers
we als sector meer zijn dan leveranciers
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Twee derde heeft alle vertrouwen in succes binnen de komende 24 maanden

BELGISCHE BEDRIJVEN
ONVOLDOENDE VOORBEREID
OP DISRUPTIE
Uit de bevindingen van het rapport
‘Global perspectives for private
companies’ van Deloitte Private,
blijkt dat Belgische privébedrijven
onvoldoende voorbereid zijn op niettraditionele concurrenten die voor
een disruptie in hun markt zullen
zorgen de komende twee tot drie
jaar. De enquête, die werd gevoerd
bij bijna 1.900 leidinggevenden
van privébedrijven in 30 landen,
onderlijnt ook de knelpunten op
het vlak van talentacquisitie, zoals
retentie, technologische disruptie
en toenemende behoeftes van
werknemers en hoe deze bedrijven
daarmee plannen om te gaan.
BRON: Deloitte Private

In Nederland is bijna 70 procent van
de privébedrijven ervan overtuigd dat
niet-traditionele concurrenten voor een
disruptie in hun markt zullen zorgen in
de komende twee tot drie jaar. In België
voorziet slechts iets meer dan de helft
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van de bedrijven disruptie, terwijl minder dan de helft van privébedrijven in
de West-Europese landen zoals Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland
dit verwacht. Dit toont aan dat privébedrijven zelfbewuster moeten worden en
hun organisaties van binnenuit moeten
onderzoeken om de disruptieve omgeving van vandaag optimaal te kunnen
inschatten.

niet beginnen te veranderen, als het niet
kritisch kijkt naar zijn eigen organisatie.
Bedrijven moeten bereid zijn om zelf een
interne disruptie door te voeren. Ze moeten ook eerlijk inschatten wat daar allemaal voor nodig is.”

Deze positieve toekomstperspectieven
trekken zich door in de verwachtingen
van leidinggevenden in de pres—
taties van hun bedrijf. De
Een bedrijf
meerderheid van de respon“Anders dan hun Nederlanddenten verwacht dat hun
se tegenhangers, voorspelkan niet beginnen
inkomsten, winsten, prolen privébedrijven in Belte veranderen, als
ductiviteit en kapitaalingië niet dat er zich in de
het niet kritisch kijkt
vesteringen in het komennabije toekomst een disnaar zijn eigen
de jaar zullen toenemen.
ruptie zal voltrekken omorganisatie
wille van niet-traditionele
—
In België zegt 66 procent ‘veel
bedrijven. Dit moet bij de Belvertrouwen’ of ‘extreem veel vergische privébedrijven een alarmtrouwen’ te hebben in het succes van hun
belletje doen afgaan”, aldus managing
partner Nikolaas Tahon van Deloitte Pri- bedrijf in de komende 24 maanden. Bovendien verwacht 40 procent van de Belvate. “Privébedrijven zijn kwetsbaar voor
gische respondenten, vergeleken met 45
digitale disruptie en geen enkele sector
procent wereldwijd, meer voltijdse werkblijft daar immuun voor. Verandering
nemers te zullen aanwerven.
begint bij zelfbewustzijn. Een bedrijf kan
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BAANBREKENDE
INVESTERINGEN IN TALENT

taten. Als het gaat om primaire doelstellingen inzake tewerkstelling, streeft
62 procent van de bedrijven naar efficiTechnologie stroomlijnt processen en
ëntieverbetering, maakt 46 procent gemaakt extra werkcapaciteit vrij voor
werknemers. Daarom gaan privébedrij- bruik van technologie om de betrokkenven zich meer toespitsen op investe- heid van de klanten te vergroten, mikt
45 procent op het bevorderen van groei
ringen in talent. Om de steeds grotere
en zet 37 procent nieuwe techknelpunten op het vlak van tal—
nologieën in voor onderzoek
entacquisitie te omzeilen, te
en ontwikkeling. Anderen
voldoen aan hun toenemenTechnologische
vermelden
gegevensade behoeften aan werknevorderingen
nalyse/business
intellimers en de retentie van
worden gezien
gence en automatisering
die werknemers te verals belangrijkste
van bedrijfsprocessen om
beteren, plant 46 procent
bron van nieuwe
hun groeiambities waar
van de privébedrijven inopportuniteiten
te maken.
vesteringen in opleidingen
voor hun werknemers. Terwijl
—
33 procent ook investeert in proIn de komende twaalf maanden
gramma’s voor leiderschapsontwikke- zullen privébedrijven zeer waarschijnlijk
ling, vergeleken met respectievelijk 40
technologische investeringen doen met
procent en 32 procent in België.
het oog op een verbetering van hun klantendienst (44 procent), financiële/boekOpleidingsprogramma’s worden herte- houdkundige activiteiten (36 procent),
kend als permanente scholingsopportu- marketing en communicatie (36 procent),
niteiten voor werknemers ter bevorde- sales (33 procent) of talentbeheer (28
procent).
ring van innovatie. Bovendien onderkent
16 procent van de respondenten een
versterking van hun managementteam
Velen hebben een optimistische kijk op
als een belangrijke groeistrategie, want
disruptie, maar er gaan ook enkele neprivébedrijven willen hun kweekvijver
gatieve gevolgen mee samen. Verandevoor talent aanvullen met het oog op
ringen in de verwachtingen van klanten
blijvende groei in de toekomst. In België
(31 procent), macro-economische marktvormt dit een prioriteit voor 20% van de
veranderingen (38 procent) en wijziginrespondenten.
gen in de regelgeving (39 procent) worden genoemd als negatieve verstorende
elementen.

DISRUPTIE BEANTWOORDEN
MET TECHNOLOGIE

Tegen de achtergrond van razendsnelle
technologische ontwikkelingen omarmen privébedrijven digitale disruptie
met het oog op concurrentievoordelen.
Twee derde van de respondenten associeert technologische vooruitgang met
nieuwe opportuniteiten en positieve resultaten. Nieuwe technologieën zijn van
vitaal belang voor de draaiboeken van
privébedrijven; ze versnellen innovatie
en zijn heilzaam voor de bedrijfsresul-

GROEIENDE APPETIJT VOOR
FUSIES EN OVERNAMES
In een steeds globaler wordende economie beseffen Belgische privébedrijven
dat zij zich niet kunnen blijven beperken
tot de Belgische markt. Dertig procent
van deze bedrijven geeft aan dat de mogelijkheid om in nieuwe globale markten
te spelen de belangrijkste reden is voor
fusies en overnames het komende jaar.

“Privébedrijven hebben het nodige vertrouwen om te investeren”, besluit Tahon.
“Overal ter wereld hebben privébedrijven
zich in de voorbije jaren geconcentreerd
op de uitbouw van hun bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven hebben in dat verband
de voorkeur gegeven aan organische groei,
in tegenstelling tot overnames of fusies
met andere bedrijven. Slechts 21 procent
van de Belgische privébedrijfsleiders geeft
aan dat hun bedrijf een fusie of overname
achter de rug heeft in de voorbije 12 maanden. Ondanks de beperkte toegang tot fusies en overnames met het oog op groei in
het voorbije jaar, signaleert het onderzoek
een potentiële opvering ervan als instrument voor strategische groei. Technologische vorderingen worden gezien als de
belangrijkste bron van nieuwe opportuniteiten en positieve resultaten.”

OVER DELOITTE
PRIVATE
Met meer dan 3.800 medewerkers
en 11 kantoren is Deloitte in België
de grootste organisatie op het
gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.
Deloitte Private houdt zich exclusief bezig met dienstverlening op
maat van privéklanten van elke
omvang, waaronder familiebedrijven en start-ups, particuliere
vennootschappen, snelgroeiende
bedrijven en via participatiemaatschappijen of durfkapitaal gefinancierde bedrijven.
Meer info: www.deloitte.com/be
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De Week van
de Ondernemers

23-26 april

9 thema’s
10 steden
100 sprekers

Kom ideeën delen en creëer zo nieuwe
businessopportuniteiten
Partnerships met andere ondernemingen, millennials op de werkvloer,
sustainable business, start & scale up …
Dit zijn enkele van de thema’s die we zullen behandelen tijdens de Week
van de Ondernemers. Schrijf u in voor lezingen die u inspireren én kom uw
netwerk uitbreiden.
Over opportuniteiten gesproken! ing.be/ondernemers

‘De Week van de Ondernemers’: gratis lezingen georganiseerd door ING België van 23/04/2018 tot en met 26/04/2018 in verschillende steden in België (Brussel, Gent, Oostende, Antwerpen, Waregem, Genk, Leuven,
Suarlée, Seraing en Frameries), elke dag tussen 12u30 en 21u. Deelname zonder verplichting tot aankoop van een product of dienst van ING. Inschrijven enkel mogelijk via ing.be/ondernemers. Aanbod onder voorbehoud
van het aantal beschikbare plaatsen bij ING België. Maximum 150 plaatsen per lezing. ING België nv – Bank/Kredietgever – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45
3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A – www.ing.be - Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

BLIJF BIJ
JURISTENPOOL

Digitale transformatie vs. voldoen aan GDPR:

EEN PARADOXALE
VERHOUDING?
“Data is the new gold”! In de digitale transformatie kan één rode lijn geïdentificeerd worden: het dataïstisch paradigma. De meerwaarde van een data gedreven beleid lijkt steeds meer door te sijpelen. De Europese regelgever lijkt dat
ook te constateren en legt vanaf 25 mei 2018, via de General Data Protection Regulation (GDPR), de verwerking van
persoonsgegevens aan banden. Maar voldoen de nieuwe technologische hoogstandjes, zoals smartcamera’s of de
blockchain, wel aan de GDPR?
TEKST: Willem Mariën, GD&A Advocaten

Krachtens de GDPR dienen bij de ‘verwerking van persoonsgegevens’ (= quasi elk
gebruik van gegevens, op basis waarvan
een natuurlijk persoon geïdentificeerd
kan worden), naast enkele specifieke verplichtingen, zoals het bijhouden van een
verwerkingsregister, ook enkele algemene principes nageleefd te worden:

worden: ‘privacy by design and default’.
Maar is dat mogelijk/wenselijk? Kan/
moet in tijden van big data de opname
van een slimme camera/sensor beperkt
worden tot bepaalde aspecten? Is het rigide karakter van de blockchain verenigbaar met het recht om gegevens te laten
wissen/aanpassen?

• legitimiteit: de verwerking dient te
gebeuren op basis van een rechtmatige grondslag (bv. actieve toestemming of een wettelijke verplichting);

Technische alternatieven zoals het off(block)chain bewaren van persoonsge-

gevens, lijken (juridisch) steeds ad hoc
beoordeeld te moeten worden én niet
steeds vrij van ongewenste bijwerkingen. Het off-(block)chain bewaren lijkt
bijvoorbeeld geen zegen voor de transparantie/publieke controle. Misschien
is het (eerder) aangewezen dat de regelgeving zich (verder) conformeert aan de
digitale realiteit?

• proportionaliteit: de verwerking dient
beperkt te zijn tot datgene wat noodzakelijk is voor het vooropgestelde doel;
—
• transparantie: de
modaliteiten van
de verwerking (wie,
wat, hoe, …) dienen
transparant weergegeven te worden;

Bij verwerking
van persoonsgegevens moeten enkele
algemene principes
worden nageleefd

• accountability: de verwerker/verwerkingsverantwoordelijke
dient
steeds te kunnen aantonen dat hij
voldoet aan de GDPR (bv. dat hij het
recht om persoonsgegevens te laten
wissen/aanpassen kan inwilligen).
Krachtens de GDPR dienen haar verplichtingen/principes bij de ontwikkeling én standaardinstellingen van
nieuwe technologieën gerespecteerd te

—

GD&A Advocaten volgt de ontwikkelingen inzake digitaal besturen
en ondernemen op de voet én kan –
via oplossingen op maat, zoals haar
GDPR-scan of GDPR-kit – jouw
ideale partner zijn op de weg naar
GDPR-compliance.

GD&A ADVOCATEN
Nijverheidsstraat 13
2260 Oevel (Westerlo)
014-57 46 52
Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen
015-40 49 40
willem.marien@gdena-advocaten.be
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VAN HET HUIS

TWAALF PLATONISTEN TUK
OP COMMUNICATIETIPS

Met het nodige enthousiasme van de twaalf ingeschreven bedrijven, is onlangs de
nieuwe Plato-groep Communicatie van start gegaan. Meters Dominique Merckx (Kantara) en Christel Heyns (Cresciamo) gaven hun groep eerst de tijd voor een uitgebreide
kennismaking met aansluitende lunch, waarna het moment aangebroken was voor
een teambuilding in de vorm van een citygame in Geel. Dat was uitgewerkt door Corsendonk Support en had de lobby van Hotel Verlooy als uitvalsbasis. Uiteraard werd de
fles champagne meteen door het winnende team gekraakt, vooraleer de kick-off met
een ommetje aan foodsharing restaurant Gio’s & Tavoli in Geel werd afgesloten.

IT-TRENDS VOER VOOR LEREND NETWERK
Uiteenlopende lerende netwerken bieden leden-ondernemingen van Voka Mechelen-Kempen de kans om binnen
een specifiek afgebakend domein onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Op vlak van IT loopt er in de
regio Kempen al zo’n lerend netwerk, dat komend najaar ook in de regio Mechelen op poten wordt gezet.
Ruim een twintigtal ondernemingen uit de regio Kempen
verzamelt momenteel al een vijftal donderdagvoormiddagen
in het lerend netwerk IT van Voka Mechelen-Kempen.
Voorgezeten door Danny Verstraelen van Soudal, biedt
dat hen een uitstekende gelegenheid tot netwerken met
collega-professionals ter zake en inspiratie opdoen aan
de hand van beproefde voorbeeldcases of de informatie
die uiteenlopende sprekers met hen delen. Aangezien de
deelnemers aan het lerend netwerk zelf het programma
mogen sturen, is dit steeds op hun maat uitgetekend en
grotendeels afgestemd op hun behoeften van dat moment.

EDIoplossingen
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Mobiele
applicaties

E-invoicing

Komend najaar zal ook in de Mechelse regio een gelijkaardig
lerend netwerk, exclusief toegankelijk voor het ITmanagement en de IT-beslissingsnemers van Voka-leden,
op poten worden gezet.
Wens je meer info?
Informeer je dan via hanne.vanlaer@voka.be
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