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Wie zijn wij?



De complexiteit neemt toe



Wat we zien



Wat zien wij

Trends Hypes

TopicsOntwikkelingen

M-Commerce
Smart Devices
Smart Cities
Digitale oorlogvoering

Digitale influencing
Metaverse
Data fabric
NFT

Robotica
Internet of things
Digitalisering
Digitale veiligheid

Hyperautomation
Augmented Reality
Decision Intelligence
Artificial Intelligence



Kansen

• Blockchain
• Robotica
• Domotica
• Iot
• Kunstmatige intelligentie
• RPA
• Augmented reality

Kansen en bedreigingen

Bedreigingen



Digitalisering van het leven



Zijn jullie (er) klaar voor?

Blockchain Quantum computers



Technologie staat altijd 
aan

Technologie is breed beschikbaar. 

In de juiste omgeving en met de goede 
inzet van technologie hebben 

ondernemingen een unieke kans om de 

rijkdom aan informatie en de mogelijkheid 

om continu te leren te benutten om grote 

innovaties succesvol te lanceren. 



Geen paniek: automatisering biedt ook kansen!

Impact op de IV professional



Ter bespreking

Structuur: 
• Per tafel één "woordvoerder“.
• Zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt (rondje). 
• Verzamel de input (1 persoon) op papier.
• Vat de belangrijkste inzichten namens de tafel samen.
• 15 minuten bespreken, inclusief verzamelde input. 

A. Benoem welke technologie volgens jou invloed heeft of gaat hebben op de IV en
waarom (wat zie jij?).  

B. Wat vragen deze ontwikkelingen van jou als IV professional of van jouw organisatie? 



Samenvatting en afronding

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten per tafel? 

Voor:

• De IV professional

• De organisatie

Samenvatting:

• Belangrijkste ontwikkelingen volgens de IV professionals



Wat zien wij als impact?

• Investeringen in verduurzamen IT

• Versnelling digitalisering om mee te kunnen

• Vervanging of aanvulling arbeid

• Nieuwe beroepen

• Andere focus besturing organisaties

• Gebruik van intelligente data neemt toe

• Een vlucht in digitale veiligheid (Safe Havens)



Iets om over na te 
denken

Wat wordt de impact van 
cybernetica (de samensmelting 
tussen mens en machine) op de 
IV? 



DE IV COMMUNITY
Meld je gratis aan en wissel het hele jaar
door van gedachten met vakgenoten!

Mei 2022:
900 leden


