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Ken de wereld, 
verover de markt
Bijna 80 procent van alle aankoopbeslissingen in huishoudens wordt 
genomen door de vrouw. Afdelingen productontwikkeling van bedrijven 
die op die markt mikken, bestaan voor 98 procent uit mannen. Dat is 
niet slim. Als je succesvol wilt zijn, kun je maar beter de markt kennen. 
Goed kennen. En dat doen die mannen natuurlijk niet.

De wereld verandert in een enorm tempo. Snelle, onvoorspelbare veranderingen in 
een steeds complexer wordende wereld. Een belangrijk deel van die veranderingen 
komt voort uit drie dominante bewegingen: De ‘technology push’ is groot. Nieuwe 
technologie maakt apps, de cloud, 3D-printing, robotisering en ‘the internet of 
things’ mogelijk. Naast de technology push is er tegenwoordig ook de ‘information 
push’. De mogelijkheden van het gebruik van (big) data zijn minstens zo ontwrichtend 
als die van de technologie. Ten slotte is er ook nog de ‘social push’: alle nieuwe 
 ontwikkelingen in de sociale media – zoals het inzetten van de crowd, waarbij de 
creativiteit, het vakmanschap en de kennis van mensen van buiten de onderneming 
bijdragen aan het succes van een onderneming. Al die ontwikkelingen bieden 
 fascinerend veel nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die bereid zijn zich daarin 
te verdiepen. Het zijn ook allemaal ontwikkelingen in het it-domein. En het zijn 
allemaal ontwikkelingen van de laatste jaren of zelfs van de laatste maanden. 

In de meeste organisaties bestaat de Raad van Bestuur uit allemaal mannen van 
meer dan vijft ig jaar oud. Die kennen (een deel van) de markt en een deel van de 
wereld net zo min als die andere mannen weten wat vrouwen in huishoudens willen. 
Natuurlijk zijn ze door de wol geverfd, natuurlijk zijn het wijze strategen en natuurlijk 
laten ze zich adviseren door mensen die de markt wel kennen. Maar als ze met elkaar 
praten, elke keer dat ze met elkaar praten, zou er iemand aan tafel moeten zitten die 
weet wat de wereld te bieden heeft . 

Natuurlijk zit de CIO al in de Raad van Bestuur, maar meestal is ook dat een man 
van boven de vijft ig. De enigen die echt weten wat er allemaal gebeurt en wat er 
allemaal kan, zijn de jongeren. Anders dan al die oude mannen staan de jongeren 
midden in de veranderende wereld. Digital natives heetten ze nog maar een paar 
jaar geleden. Eigenlijk zou elke Raad van Bestuur één iemand van 25 of 30 jaar 
moeten benoemen tot speciaal adviseur van de Raad van Bestuur. Oud genoeg om 
inzichten te vertalen naar wijsheid, maar vooral jong genoeg om de huidige wereld 
te doorleven. Dag in dag uit. Hij/zij is aanwezig bij alle vergaderingen van de Raad 
van Bestuur. Dag in dag uit. Als de Raad van Bestuur verstand heeft  van schepen, 
dan kent de jeugd de zee. Ze ke nnen de golfslag, de onderstromen, de verraderlijke 
winden, de mogelijkheden en de gevaren van de wereld. 

De jeugd deugt. De tijden veranderen harder en ingrijpender dan we denken. De 
Raad van Bestuur is toe aan zijn tweede jeugd.
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Makkelijk zoeken, slim vinden

in de second screen dienst. Daarom gebruiken wij 
de ondertiteling van dit programma als basis voor een 
real-time analyse van zowel de tekst als de semantiek 
en de sociale signalen. Bij een gesprek met een 
 politicus over bezuinigingen in de zorg zoekt de 
soft ware naar informatie vanuit verschillende per-
spectieven, bijvoorbeeld een verhaal vanuit het 
economisch perspectief (we vergrijzen en het huidige 
model is niet houdbaar), het perspectief van een 
zorginstelling en het perspectief van een thuis-
zorgcliënt. Wat communicatiewetenschappers altijd 
handmatig hebben gedaan, proberen wij nu vol-
automatisch te doen: we presenteren relevante 
achtergrondinformatie en selecteren die zo dat er een 
brede kijk op dat onderwerp ontstaat. Zit bijvoorbeeld 
aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk een linkse 
politicus, dan kan onze soft ware juist ook de visie 
van iemand van rechts presenteren.”

Hits voorspellen
De derde categorie projecten is gericht op multi-
mediavraagstukken. Vaak wordt hierbij de combinatie 
gemaakt met tekst. De Rijke loopt naar zijn computer 
en toont een project wat zijn onderzoeksgroep vorig 
jaar opleverde: Streamwatchr.com, een analyse van 
alle muziektweets wereldwijd, waarbij de nummers 
waar het meest over getwitterd wordt op het 
scherm worden getoond middels de bijbehorende 
afb eelding (wat veertigplussers noemen: het platen- 
of CD-hoesje). Iedere seconde wijzigen ongeveer 
zes afb eeldingen op het scherm. Het ene moment 
is een song van John Legend nog populair, het 
 volgende moment staat een ons totaal onbekend 
Aziatisch nummer bovenaan. “Daar is het nu 
avond, vandaar dat je op dit tijdstip veel Aziatische 
nummers bovenaan ziet staan. Dat verandert als 
het straks in Europa avond wordt,” weet De Rijke. 
“Het leuke is dat we hier een functie aan hebben 

toegevoegd: anderen die hiernaar luisteren, luister-
den ook naar dit nummer. Zo krijg je op basis van 
de muziek waar jij naar luistert of over Twittert 
een playlist waar ook nummers op staan die jij 
misschien  helemaal niet kent, maar die wel aansluiten 
bij jouw muzieksmaak.”

Een klein jaar ervaring leert dat op basis van 
 patroonherkenning prima voorspellingen kunnen 
worden gedaan welke nummers een top-10 hit 
worden en welke al snel weer uit de hitlijsten ver-
dwijnen. “We hebben dit ook al eens gedaan met 
fi lmtrailers op YouTube. Nog voordat een fi lm uit 
is, is op basis van signalen op Twitter en YouTube al 
heel goed te voorspellen is of de fi lm zijn investe-
ringen terug gaat verdienen. Dat is natuurlijk zin-
volle informatie voor productiemaatschappijen.”

Hoe ver gaan we?
Het is voor it-managers en CIO’s geen verrassing 
dat een combinatie van deze drie categorieën nog 
rijkere informatie oplevert. Toch wil De Rijke wel 
waarschuwen. “Marketeers en it’ers weten al lang 
hoeveel je over een individu kunt leren door zijn 
gedrag te volgen en data te combineren. Op basis van 
berichten op Facebook, likes en tweets kun je een 
heel goede voorspelling doen van iemands geslacht, 
seksuele voorkeur, inkomen en persoonskenmerken. 
We dachten misschien dat psychologen en psychi-
aters met privacygevoelige informatie werkten, 
maar ook een analyse van de berichten van  iemand 
op social media levert een buitengewoon rijke 
 indicatie op van iemands gemoedstoestand. De 
vraag is: hoever wil je als bedrijf met deze informatie 
over klanten gaan?”

Wat is COMMIT?
CoMMIT is een publiek-private onderzoekscommunity die oplossingen ontwikkelt op basis van de nieuwste informatie-

 technologie om beter tegemoet te komen aan de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Eén van die  uitdagingen 

is om data die wordt verzameld goed toegankelijk te maken door op een geautomatiseerde manier de relevantie ervan 

te voorspellen. op die manier kunnen zonder menselijke tussenkomst bijvoorbeeld tweets worden geselecteerd 

waar het bedrijf op moet reageren, o0mdat ze een vraag of klacht bevatten, kan achtergrondinformatie bij een onderwerp 

worden verzameld en kunnen bij een nogal ambigue zoekvraag toch de juiste documenten of links worden gepresenteerd. 

Dit is van essentieel belang om relevantie te halen uit big data. Kijk op www.commit-nl.nl voor meer  informatie.
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