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Scherper, feller, beter
Eigenlijk zijn we in Nederland de 

afgelopen 30 jaar een beetje lui 

geworden. Als we maar betrouwbaar, 

efficiënt en effectief waren, dan ging 

het allemaal wel goed. 

Die tijd is niet meer. In de hele wereld 

staan ambitieuze landen, ambitieuze 

bedrijven en ambitieuze jongeren te 

trappelen om hun positie in de wereld 

te bevechten. We leven ineens in een 

echte Darwiniaanse Struggle for life. 

Met uitsluitend Survival of the fittest. 

Er is alleen nog plaats voor landen, 

bedrijven en personen die zich 

gemakkelijk kunnen aanpassen.

Technologie, informatie en sociaal 

zijn de grote drijfveren 

en ze ontwrichten de 

ene markt na de 

andere en steeds weer 

opnieuw. En ja, dat is 

bedreigend, maar het 

biedt tegelijkertijd ook 

een heleboel kansen. 

En die kansen kunnen 

we benutten. Precies 

daarvoor moeten 

organisaties wendbaar en innovatief 

zijn, ze moeten in staat zijn om op 

allerlei gebied van richting te 

veranderen en sprongsgewijs te 

kunnen veranderen.

Onze verhalen moeten nog 

aantrekkelijker, nog meer onder-

scheidend en nog overtuigender 

zijn. Onze proposities moeten direct 

en aanwijsbaar bijdragen aan het 

succes van onze klanten. Onze 

commerciële slagkracht is ervan 

afhankelijk, maar ook het succes en 

het voortbestaan van onze klanten. 

We moeten ze helpen om de juiste 

dingen te doen. Hun succes is 

afhankelijk van onze overtuigings-

kracht, onze commerciële slagkracht 

is afhankelijk van hun succes. 

Wendbaarheid en innovatief vermogen 

vergen een heel ander soort organisa-

tie en een heel andere manier van 

business bedrijven. Een heel andere 

manier van handelen en een heel 

andere manier van denken. 

Ondernemingen zullen in de aanval 

moeten gaan, ze zullen risico’s moeten 

nemen, ze moeten creatief zijn, ze 

moeten fouten durven maken. En dat 

allemaal op basis van een goed besef 

van hun toegevoegde waarde, ze 

moeten weten wat ze bijzonder maakt 

en op basis daarvan het initiatief 

nemen. De competitie is zwaarder 

dan ooit en we zullen op het scherpst 

van de snede mee moeten doen. Als 

we in onze comfortzone blijven, dan 

verliezen we zonder 

dat het ooit een 

wedstrijd werd. We 

moeten onszelf 

overtreffen en we 

moeten onszelf geweld 

aandoen. Er is geen 

plaats meer voor 

middelmatigheid. 

 Jammer voor de 

middelmaat.

Maar wees nou eerlijk, dat is toch ook 

het mooiste wat er is? Samen het 

uiterste halen uit de samenwerking. 

Elkaar vertrouwen, omdat het moet, 

maar ook omdat het daarom kan. 

De lat steeds hoger leggen, voor 

elkaar en voor jezelf. Scherper, feller, 

beter. Gedreven. Net als vroeger op 

het sportveld. Een zwaar bevochten 

2-1 overwinning geeft veel meer 

voldoening dan een eenvoudige 6-0. 

En of het nou tegen zit of niet, de 

volgende keer moet het beter. 

Samen ambitieus. Het wordt nooit 

meer zo gemakkelijk als vroeger. 

Maar het was nog nooit zo leuk als nu.
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servercapaciteit regelen, wanneer er moet worden 

op- of afgeschaald. Straks verdwijnt de server 

nagenoeg helemaal uit de perceptie van de mensen 

die erop werken. Het is er altijd en het voldoet altijd. 

Volgens enkele pioniers zal serverless werken een 

enorme invloed hebben op de productiviteit. 

Sommigen menen zelfs dat die impact groter zal 

zijn dan de invloed van de cloud. Niet alleen grote 

aanbieders, zoals Amazon die de serverless-dienst 

Lambda aanbiedt, maar ook kleinere bedrijven 

bieden serverless computing aan. Medeoprichter 

van het Nederlandse Jexia, Rafael Akopian, ziet 

nog een andere unieke kwaliteit in serverless 

werken. Volgens hem ondersteunt het een nieuwe 

manier van apps bouwen. “In plaats van een app 

of site vanaf nul op te bouwen, kunnen ontwikke-

laars standaardfuncties – inloggen of het 

aanmaken van een database – afnemen bij de 

serverless provider. Ontwikkelaars hoeven de 

servers niet meer in de gaten te houden en veel 

basisprogrammeerwerk wordt hen uit handen 

genomen.”

Infrastructuur
Vooralsnog wordt de technologie nog niet 

massaal omarmd. Uit onderzoek van Forrester 

Research in 2017 onder bijna 1000 ontwikkelaars 

bleek dat 12 procent van hen regelmatig met 

serverloze architectuur werkt. Gartner beschouwt 

serverless computing als een grote belofte, maar 

verwacht de komende drie jaar nog geen grote 

doorbraak. Dat is niet verwonderlijk. Er is 

immers een nieuwe it-infrastructuur nodig om 

volledig serverloos te kunnen werken. Voor 

start-ups kan deze ontwikkeling echter niet snel 

genoeg volwassen worden. Met de komst van de 

cloud was het al vele malen bereikbaarder om 

vrijwel zonder startkapitaal aan de ontwikkeling 

van iets nieuws te werken. Maar serverless 

computing maakt het helemaal laagdrempelig. 

Het boeit niet hoeveel serverruimte je nodig 

denkt te hebben, je gaat gewoon van start. De 

servers zijn niet meer jouw zorg en zeer goed 

betaalbaar.

Hybride ICT
We hebben het niet langer over hybride cloud, 

maar over hybride ICT. Als we de nieuwe vorm 

van ICT platslaan, kunnen we stellen dat 

traditionele ICT de digitale backoffice verzorgt, 

cloud computing alles voor de frontoffice regelt 

en edge computing en serverless computing met 

extreme snelheid digitale consumenten onder-

steunen. En wanneer ze de gehele ICT vormen in 

een perfect op elkaar afgestemde mix, betekent 

dat opnieuw een grote stap in snelheid en 

flexibiliteit. 


