
De wereld staat niet stil. De technologische 
vooruitgang introduceert een massa aan 
nieuwe producten, terwijl ze andere 
industrieën irrelevant maakt. Maar ze biedt 
ook kansen aan een slimme ondernemers. 

Zou u nog zonder smartpho-
ne kunnen? Het toestel is bij 
het grote publiek bekend van 
in 2007, met de lancering van 

de eerste iPhone. Daarvoor was er van 
smartphones amper sprake, maar in 
de volgende acht jaar ontstonden hele 
ecosystemen rond de technologie. Een 
massa aan grote en kleinere bedrijven 
maakt apps en gadgets voor de toestel-
len, of voorziet hen van mobiele data en 
streamingdiensten. Zonder mobiele toe-
stellen is er geen Uber, bijvoorbeeld. 

Het einde van de handycam
We leven dan ook in een wereld waarin 
technologie aan een pijlsnel tempo evo-
lueert en waarin die ook een stevige im-
pact heeft op de maatschappij en de eco-
nomie. Diezelfde smartphone biedt niet 
alleen mogelijkheden voor app-makers, 
hij vervangt voor veel gebruikers ook het 
gps-toestel, hun draagbare muziekspe-
ler en hun camera. De draagbare video-
camera's die trotse vaders tien, twintig 
jaar geleden nog mee op reis namen, zijn 
grotendeels verleden tijd. De smartphone 
is daarmee een mooi voorbeeld van een 
'disruptieve' technologie, een innovatie 
die de economie of de maatschappij op 
een of andere manier ontwricht.

Meer en beter
Innovaties en ontwrichtende technolo-
gieën hebben niet alleen gevolgen voor 
consumenten en app-makers, maar ook 
voor ondernemingen. Zo is de kans groot 

dat uw onderneming moet digitaliseren 
om te overleven. Klanten verwachten een 
rijkere ervaring en willen dienstverlening 
krijgen via meerdere platformen. En als 
onderneming moet u daar een antwoord 
op vinden. ‘Het digitale en analoge kun je 
niet meer los van elkaar zien’, zegt Guido 
Vandervorst, managing partner Innova-
tion bij adviesbureau Deloitte. ‘Een goed 
voorbeeld is wat de banksector in België 
momenteel doet: klanten het beste van 
twee werelden bieden: onlinerekenin-
gen, maar met professioneel advies voor 
wie het wil.’

Big Data
Nog een grote trend die golven van inno-
vatie teweegbrengt is Big Data, het on-
derzoeken en analyseren van de massa's 
gegevens die bedrijven en overheden be-
zitten over hun klanten of burgers. Ook 
deze innovatie kan voor nieuwe zaken-
modellen en diensten kan zorgen. Als ze 
op een correcte manier openbaar wordt 
gemaakt, in de vorm van Open Data, zoals 
de straatgegevens en faciliteiten die Stad 
Gent beschikbaar stelt op haar website. 
Gentenaars kunnen nu bijvoorbeeld hun 
telefoon gebruiken om een vrije parkeer-
plaats te vinden, of het dichtstbijzijnde 
openbare toilet. 

Klantenkaart
Veel van de gegevens die bedrijven heb-
ben zijn echter gevoeliger dan de locatie 
van de openbare bibliotheek. Voor grote 
bedrijven gaat Big Data vaak over klan-
tenbinding, de klant beter leren kennen 
om zo een sterkere band op te bouwen. 
En dat lukt alleen als er op een correcte en 
veilige manier met hun persoonlijke ge-
gevens wordt omgegaan. 'Aan de voorde-
len van die nieuwe digitale mogelijkhe-
den zijn helaas ook gevaren verbonden’, 
beaamt Guido Vandervorst. ‘Bedrijven 
dienen zich bewust te zijn van de cy-
berrisico’s en zich voorbereiden.’ Voor 
Vandervorst speelt voorlichting hier een 
belangrijke rol. Ondernemingen en hun 
werknemers moeten zich bewust zijn van 
de veiligheidsrisico's van het web. Werk-
nemers met de gezonde achterdocht om 

bijvoorbeeld een phishing e-mail te her-
kennen kunnen niet alleen bedrijfsgege-
vens veilig houden, ze kunnen hun on-
derneming een heuse PR-nachtmerrie 
besparen.

Werknemers of robots?
De impact van technologie gaat echter 
verder dan smartphones en klantenkaar-
ten. Volgens een rapport van ING kun-
nen 49 procent van de banen in ons land 
verdwijnen door automatisering. Werk-
nemers worden vervangen door robots. 
‘Deze ontwikkelingen zorgen inderdaad 
voor uitdagingen, maar ze bieden even-
goed kansen’, zegt Vandervorst. ‘Als 
ondernemers in België deze kansen aan-
grijpen, zijn er talloze mogelijkheden om 
werkgelegenheid te creëren.’
Voor Vandervorst en adviesbureau De-
loitte is het zaak om voorbereid te zijn op 
wat komt.  ‘De toekomst behoort toe aan 
wie de wereld vanuit een ander perspec-
tief durft te bekijken en vandaag al zoekt 
naar innovatieve oplossingen voor mor-
gen’, aldus Rik Vanpeteghem, CEO van 
Deloitte Belgium. Zijn bedrijf lanceert 
daarom Tomorrow is Today, een bewust-
makingscampagne met een positieve visie 
op recente innovaties en ontwikkelingen. 

Wendbaar blijven en inspelen op 
wat er komt
Hoe doe je dat dan, klaar staan om te 
profi teren van nieuwe technologische 
innovaties? Voor Deloitte is het belang-
rijk dat ondernemingen wendbaar blij-

ven. Nieuwe ontwikkelingen komen aan 
pijlsnel tempo voorbij en het is zaak om 
op de hoogte te blijven en die technolo-
gieën uit te pikken waar uw onderne-
ming mee aan de slag kan. Dat vereist 
een bedrijfscultuur die open staat voor 
nieuwe ideeën, en waar innovatie geap-
precieerd wordt.

Jong talent
Deloitte geeft zelf het goede voorbeeld. 
De consultants sloten onder meer een sa-
menwerkingsverband met de Amerikaan-
se Singularity University in Silicon Valley, 
die bekend staat voor zijn programma’s 
en events die innovatie stimuleren. Het 
bedrijf richtte het afgelopen jaar boven-
dien een Innovation Centre op in Leuven. 
In dat centrum delen werknemers hun 
kennis met jonge talenten en bedrijven 
uit de technologische sector. Zo blijven ze 
ook zelf bij met de nieuwste ontwikkelin-
gen en innovaties. ‘Er kan nog veel meer 
verwezenlijkt worden via innovatie als we 
samenwerken’, besluit Vanpeteghem.
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WIL U MEER WETEN OVER DE 
CAMPAGNE TOMORROW IS TODAY?
 
Of heeft u vragen over de risico’s en 
mogelijkheden van technologische 
innovaties? Surf dan naar:

www.tomorrowistoday.be 


