
26 september 2013 26 september 2013

www.ictmagazine.nlwww.ictmagazine.nl

16 17
WEB & APP ICT-BREED

Crowd of out?
door: Bart Sto!erg

Hoeveel mensen werken er in jouw 
 onderneming? Zeven? Zevenhonderd? 
Zeventigduizend? Of misschien wel 
 zevenhonderdduizend? 
Laten we er eens vanuit gaan dat er 
 zevenhonderdduizend mensen in jouw 
onderneming werken. Dat is 0,01 pro-
cent van de wereldbevolking. 99,99 
procent van de wereldbevolking werkt 
dan dus niét voor jouw onderneming. 
Kan jouw onderneming zich dat wel 
veroorloven? Die 99,99 procent, 7 miljard 
mensen – min die 700.000 natuurlijk – 
heten samen de crowd. De crowd heeft, 
letterlijk, alle talent, alle creativiteit, 
alle kennis en alle vakmanschap van de 
wereld. 

ook nog eens eerder herkennen. Als je de 
crowd tenminste goed inzet. 

-

tijd eens over hebben op dit plekje?

deel 1: Blikwisseling

Door anders te kijken zien de dingen er anders uit 
en daardoor zie je ineens andere oplossingen en 
mogelijkheden. Voor goede blikwisseling heb je 
diversiteit nodig, veel diversiteit. En als er iets is 
waar de crowd in ruime mate over beschikt, dan is 
het diversiteit. Die hoef je eigenlijk alleen maar te 
mobiliseren.

Prijsvraag
Goldcorp (www.goldcorp.com) is een Canadees 
mijnbouwbedrijf. Het bezit een goudmijn, die 
 volgens analisten bijna was uitgeput. Er waren wel 
aanwijzingen dat er meer aders waren, maar hoe ze 
ook zochten, die konden ze niet vinden. Uiteindelijk 
hebben ze al hun geologische informatie op internet 
gezet. Dat was geen gemakkelijk beslissing, want 
geologische informatie wordt beschouwd als de 

meest waardevolle en meest beschermde bedrijfs-
informatie van de sector. In maart 2000 hee! 
Goldcorp een prijsvraag uitgeschreven, de Gold-
corp Challenge, met in totaal $ 575.000 aan prij-
zengeld. Er kwamen een heleboel inzendingen 
binnen, verrassend genoeg niet alleen van geolo-
gen, maar onder andere ook van studenten, advi-
seurs, wiskundigen en legero"cieren. Daardoor 
konden ze de traditionele methoden uitbreiden 
met nogal ongewone (blikwisseling!), waaronder 
intelligente systemen en computer graphics. Al 
met al werden er op meer dan tachtig locaties 
nieuwe aders aangeboord. Sinds die wedstrijd is er 
meer dan 8 miljoen ounce goud gevonden. De 
beurswaarde van Goldcorp is in tien jaar gestegen 
van 100 miljoen dollar naar 9 miljard dollar. 

Laat je verrassen
Goldcorp slaagde erin om de diversiteit van de 
crowd in te zetten voor een eigen probleem. Deze 
diversiteit is, in potentie, voor alle bedrijven een 
potentiële goudmijn. Als je creativiteit nodig hebt, 
als je op zoek bent naar blikwisseling, dan is de 
crowd dé oplossing. Als jij weet wat voor soort cre-
ativiteit je nodig hebt, hoef je je alleen nog maar af 
te vragen hoe je die diversiteit gaat mobiliseren. 
Het is niet nodig om zelf te bedenken wat voor 
soort mensen je wilt bereiken, laat dat maar aan de 
crowd over. Samenwerken met de crowd vraagt 
van jou dat je dingen loslaat. Laat je verrassen 
door de crowd, nee, dúrf jezelf te laten verrassen 
door de crowd. Wie eerst?

Blikwisseling is de basis van alle vernieuwing. Blikwisseling is op een andere manier naar 
hetzelfde kijken en daardoor ook daadwerkelijk iets anders zien. Een bekend voorbeeld 
van blikwisseling is de tekening van de oude en de jonge vrouw (zie illustratie). Òf je ziet 
de jonge vrouw òf je ziet de oude vrouw, maar je ziet ze nooit allebei tegelijk. En als je 
van de ene blik overstapt op de andere, ziet alles er ineens heel anders uit. Precies dàt is de 
kracht van blikwisseling. 

3 beurzen ineen!

Platform voor de IT-professional 
Woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2013 - Jaarbeurs Utrecht, hal 1

De vakbeurzen Infosecurity.nl, Storage Expo 
en the Tooling Event vinden gelijktijdig 
plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. 
Via seminars, keynotes en case studies 
verwoorden marktleiders, verenigingen 
en ict-professionals hun visies, ideeën en 
antwoorden op de meest actuele ict-thema’s.  
Het overkoepelende thema van deze editie 
luidt: IT On Demand.

Thema: IT On Demand
IT is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoe-
ring. Medewerkers werken niet meer per definitie 
binnen de kantoormuren en binnen vastgestelde 
kantooruren. Zij zijn namelijk ‘always on’. Toch 
loopt IT nog vaak uit de pas met de vraag vanuit 
de business. Nog steeds wordt er reactief gewerkt 
en is men volgend, terwijl de business eigenlijk op 
zoek is naar proactieve IT. Als er behoe!e is dan 
wil men het niet volgende week hebben, niet 
morgen of later op de dag, maar nu.  

Infosecurity.nl

-

Storage Expo
Op Storage Expo vindt men oplossingen voor 

met opslagcapaciteit en verhogen van het 

The Tooling Event
The Tooling Event is inmiddels het grootste 

Hier worden de laatste ontwikkelingen en 
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