
“MINDER ITIL, PROCES
EN GOVERNANCE - EN
JUIST MEER SYSTEEM-
DENKEN, INNOVEREN EN
WEER WEGGOOIEN”

n alles om ons heen zien we de poten-
tiële intelligentie die we graag zouden 
gebruiken om dingen slimmer te maken 

of te besturen. Data volume is onbeperkt en 
beschikbaarheid van data is instant. We 
weten dat het kan, we bewegen langzaam – 
maar wel zeker. Nog weinig huizen zijn al 
echt ‘Smart’ en de zelfrijdende auto heeft 
nog steeds een stuur wat we regelmatig 
vasthouden.

Terwijl we nadenken over de ‘break-
through’ toepassingen over het Internet of 
Things (IoT), worstelen we tegelijkertijd 
nog steeds met de onderdelen: de stukjes 
hardware die steeds kleiner en energie-
zuiniger moeten worden, en de 
software die je alleen nog kunt maken als je 
jarenlang daarin getraind bent. 

Met traditionele IT-netwerkprotocollen 
duizenden sensoren aanspreken is ook nog 
een crime, dus dat moet anders.

Maar we experimenteren erop los. Elke 
stad heeft wel een bijna ‘Smart’ gebouw. 
We doen competities met voetballende
 robots en we rijden op elektrisch aangedreven 
motoren, die elke seconde data uitspuwen op 
basis waarvan we mooie plaatjes maken, te 
bereiken via het internet. En op dit moment 
rijdt er zeker ergens een auto zonder stuur.

Analytics
De sleutel zit aan analytics kant. Wil 
je slim zijn, dan moet je weten wat er 
gebeurt, welke data zinvol is en welke 
patronen erin zitten. Data is er 
genoeg, maar tot nu toe kunnen alleen 
mensen het nog echt interpreteren, tenzij we 
extreem grote datasets hebben waarmee we 
sterke computers ‘deep’ kunnen laten leren. 
Zijn de patronen relatief eenvoudig, dan 
kan machine learning iets betekenen.

Platform denken
Een IoT-oplossing kan per definitie geen 
eenmalige oplossing zijn. We experimen-
teren en we breiden uit. De oplossing zal 
de groei in functionaliteiten, devices, data 
volume, databronnen en diverse toegepaste 
technologieën moeten kunnen absorberen. 
Het bouwwerk moet stevige fundamenten 
hebben maar ook direct functionaliteit 
kunnen bieden. Integreren met de huidige 
omgevingen bestaande uit hardware en 
software, vandaaruit groeien naar de 
toepassingen. 

Nog een tegenvaller, het IoT-platform 
kan niet gekocht worden; de hardware- en 
software-lego (grotendeels) wel. Denk 
daarbij aan sensoren, operating systemen, 
connectiviteit, een analytics-engine en 
componenten zoals een database en een 
rules engine. 

Traditionele IT
Binnen de traditionele IT-afdeling 
hebben we zicht op een niet onbelangrijk 
stuk van de set van de bouwstenen. Vraag 
is of we dit willen en kunnen inzetten in 
het primaire product of proces van onze 
(enterprise)klant. We zullen dan onze rugzak 
moeten vullen met een geheel nieuwe set aan 
bouwstenen: stukjes hardware en 
software. Dit betekent minder ITIL, proces en 
governance – en juist meer systeemdenken, 
innoveren en weer weggooien. Wie durft?
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Iets bedenken wat nog niet 
bedacht is, kan lastig zijn. We 
worden overstelpt met mooie 
IT-bouwblokken: sensormodules, 
Linux-computers ‘in-the-box’ en 
stukjes software. Geen tekort 
hier. Elk stuk hardware commu-
niceert via software met ande-
re hardware, een auto zit er vol 
mee. De data lekt hardnekkig uit 
de software en hardware. Ben je 
in staat om deze data te 
analyseren en te combineren tot 
slimme functionaliteit, dan kan 
dat leiden tot een product-
belevenis,  mooier gezegd: een 
‘experience’ of een ‘Smart’ 
device, en dus uiteindeijk omzet 
voor de maker.

Het bouwblokje voorbij


