
Paper 1: 10 IT-trends voor bedrijven 

 

Innoveren binnen organisaties? → McKinsey Quarterly 

- Competitieve noodzaak 

1. Omarm de sociale matrix 

Productiever worden door het gebruik van sociale technologie  

→ Interne en externe verbinding  

→ Samenwerking aanmoedigen 

→ Gespecialiseerde teams samenstellen en stakeholders betrekken bij de bedrijfsvoering 

→ Noden van de klant beter aanvoelen en hierop inspelen 

2. Big data en geavanceerde analyse 

Gebruik en analyse van big data: grote hoeveelheden gegevens verzamelen en analyseren 

→ goederen/diensten beter aanpassen 

→ nieuwe klantensegmenten creëren 

Link met sociale media: monitoren van nieuwsverslagen, tweets en blogs kan helpen bij het bepalen 

van product- en prijszettingstrategie 

- IT-disrupties 

3. Implementeer the internet of all things 

Meer dan 50 miljard fysieke voorwerpen zijn verbonden met het internet → internet = 

alomtegenwoordig 

→ bedrijfsprocessen op punt stellen 

→ operaties beheren 

Voorbeeld: FedEx → sensors gebruiken om pakketjes optimaal te kunnen monitoren 

4. Bied alles als een dienst aan 

Steeds meer bedrijven kopen en verkopen diensten die ze afleiden van fysieke producten 

→ de cloud gebruiken 

→ elk onderbenut actief omvormen tot een dienst 

→ overschot aan opslagruimte verhuren aan een ander bedrijf 

 

 

 

 



5. Automatiseer kenniswerk 

Een groot deel van de arbeid in de industrie wordt overgenomen door machines → technologische 

ontwikkelingen maken het momenteel zelfs mogelijk om een deel van het kenniswerk te 

automatiseren 

De vooruitgang van artificiële intelligentie stelt machines in staat om: 

 Tekst te verwerken 

 Context begrijpen 

 Patronen identificeren 

→ gebeurt heel snel 

Gevolgen: ingrijpende impact op de cultuur en de structuur van de onderneming → jobs verdwijnen, 

nieuwe rollen invullen, herscholing nodig, machine implementeren in de huidige bedrijfsprocessen 

6. Verbind de volgende 3.000.000.000 digitale burgers 

Steeds meer mensen zijn verbonden met het internet en maken gebruik van mobiele computers en 

smartphones. De ontwikkeling van nieuwe applicaties kan heel veel opbrengen  

→ bedrijven kunnen mensen beter bereiken en producten/diensten verkopen 

7. Combineer digitale en fysieke ervaringen 

Grens digitale en fysieke wereld verdwijnt → digitale technologie steeds meer betrokken bij fysieke 

ervaringen bv. navigatiesysteem smartphone, Google glass 

→ interactie met klanten: smartphone-applicaties, schermen in de winkel 

- Marketingbeleid instellen 

8. Vind een nieuw bedrijfsmodel via met internet gepersonaliseerde diensten 

Consumenten willen diensten die gratis, gepersonaliseerde en makkelijk te gebruiken zijn. → Google, 

Wikipedia → voor bepaalde diensten wil niemand iets betalen, kan ook het geval zijn binnen 

bepaalde ondernemingen 

Deze gratis diensten kunne wel winstgevend zijn door commercieel relevante informatie van klanten 

te verzamelen en te verkopen. Consumenten willen een individuele behandeling  

9. Koop en verkoop via digital commerce 

Groei internet + vooruitgang technologie → makkelijker om online transacties uit te voeren → 

Makkelijker markttoegang tot heel wat economische activiteiten 

→ kosten drukken binnen ondernemingen 

Gevaar: door peer2peer-commerce van onlineplatformen worden diensten van een aantal bedrijven 

overbodig bv. airbnb 

 

 

 

 



10. Transformeer de overheid, gezondheidszorg en educatie 

IT-ontwikkelingen binnen bedrijven hebben ook een impact op de volledige bevolking 

→ overheden: steeds meer gebruik maken van het internet om betere diensten aan te bieden en 

efficiënter met middelen om te gaan bv. VS: 20 miljard dollar per jaar uitsparen om een deel van de 

gegevens op te slaan in te cloud i.p.v. in datacenters 

→ gezondheidszorg: technologie vernieuwen om kosten te verlagen en een betere toegang tot het 

systeem te verlenen bv. in Bangladesh, waar veel bevallingen thuis gebeuren, zorgt een mobiel 

meldingssysteem ervoor dat vroedvrouwen en verpleegsters snel uit gestuurd kunnen worden. 

→ onderwijs: technologie maakt nieuwe leervormen mogelijk en biedt mogelijkheden om studenten 

op een persoonlijke manier bij te staan. Steeds meer smartphones en tablets aanwezig op scholen + 

steeds meer e-learning. 

Aandachtspunten voor ondernemingen: 

- Nood aan innovatieve en transparante bedrijfsmodellen 

- Real-time informatie voor stakeholders 

- Aandacht voor talentvolle werknemers 

- STEM-profielen 

- Aandacht voor de organisatie van bedrijven 

- Afweging tussen het nut van verzamelde data en privacy 


