
De opkomst van 
internet en ge-
netwerkte toe-
stellen is niet te 

stuiten. “Iedereen is al een 
tijdje verbonden en het 
aantal connecties per per-
soon groeit exponentieel,” 
zegt Chris Verdonck, cy-
ber leader bij adviesbureau 
Deloitte: “Niet alleen onze 
smartphones zijn genet-
werkt, ook onze televisie, 
onze spelconsoles en zelfs 
toestellen voor energie en 
andere nutsvoorzieningen 
zijn ‘connected’.” Daar-
naast zoeken we zelf ook 
diensten uit die ons ver-
binden. “Op platformen 
als Facebook of via online 
shopping gaan we onszelf 
vrijwillig connecteren,” 
zegt Verdonck. Het netwerk 
speelt zo een rol in alle fa-
cetten van ons leven: op het 
werk, maar ook thuis.

Weet wat je post
Dat netwerk zorgt voor 
belangrijke opportunitei-
ten, maar het brengt ook 
risico’s  met zich mee. “Ik 
denk dat er nu nog een 
grote onwetendheid is 
rond de informatie die we 
via elk van die kanalen ter 
beschikking stellen,” zegt 
Verdonck. Om daar beter 
mee om te gaan is er be-
wustmaking nodig, zowel 
over de informatie die je 
zelf online post, als over de 
gegevens die je toestellen 
over jou bijhouden. “Zet 
je bijvoorbeeld een sport-
gadget in om je fi etstijden 
online te vergelijken met 
andere mensen, dan bete-
kent dat ook dat die info 
beschikbaar wordt,” legt 
Verdonck uit: “We zijn ons 
onvoldoende bewust van 
de data die we prijsgeven. 
Laat staan dat we weten 
wie daar eigenaar van is.”

Een betere band met 
klanten
Voor ondernemingen kan 
deze nieuwe geconnec-
teerde wereld een voordeel 

betekenen. “Die netwer-
ken kan een onderneming 
gebruiken om een sterkere 
digitale band met klanten 
te creëren,” zegt Verdon-
ck. Wie vandaag een dienst 
of website wil gebruiken, 
maakt daar meestal eerst 
een profi el aan. “Bedrijven 
kunnen dat inzetten om 
het contact met hun klan-
ten te versterken. Maar 
ze hebben dan ook wel de 
verplichting om die infor-
matie goed te beveiligen 
om te voorkomen dat die 
informatie bij andere par-
tijen terechtkomt.” Ook 
ondernemers moeten we-
ten hoe ze juist met infor-
matie en digitale kanalen 
moeten omgaan.

Veilig en bewust
“We bekijken het vaak ne-
gatief, maar nieuwe tech-
nologieën bieden zeker ook 
opportuniteiten”, vertelt 
Verdonck: “Wie erin slaagt 
om die nieuwe technolo-
gieën op de meest correcte 
en veilige manier te ge-
bruiken, heeft zeker een 
competitief voordeel.” 
Omgaan met deze fenome-
nen vereist voor Verdonck 
nieuwe vaardigheden, een 
nieuwe vorm van alert zijn. 
“Je kunt daarvoor best be-
ginnen bij jongere mensen, 
ondernemers en leiding-
gevenden,” zegt Verdonck: 
“Het gaat dan vooral om 
een attitude: bewust om-
gaan met sociale media en 
weten wat de gedragsregels 
van dergelijke media zijn.” 
Voor Verdonck is hier ze-
ker een rol weggelegd voor 
zowel overheden, onder-
wijs als bedrijven: “Socia-
le media zijn nog een heel 
jong fenomeen. Het ge-
sprek daarrond moet nog 
gevoerd worden.”
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Cyber is 
essentieel in 
een connected 
wereld
We zijn allemaal steeds meer ‘connected’: 
verbonden met het internet en met elkaar. Het 
belang van het netwerk in ons leven brengt 
zowel kansen als gevaren met zich mee. Kennis 
over ‘cyber’ is belangrijker dan ooit.

Chris Verdonck

Meer info over de 
campagne vindt u op 
www.tomorrowistoday.be


