
ICT Ontwikkelingen  
& Digitalisering
In het vierde nummer van 2017 van Hét Ondernemersbelang behandelen wij het thema 
ICT Ontwikkelingen & Digitalisering. In de huidige uitdagende marktsituatie zullen zakelijke 
dienstverleners zich nog beter moeten onderscheiden. Actuele ICT ontwikkelingen bieden u de kans 
om, de naast de snelheid en kwaliteit van ondernemen, de kosten te verlagen. Onder digitalisering 
moet je denken aan snellere chips, het gebruik van Big Data (bijvoorbeeld klantgegevens en 
transactiedata) en het verbinden van apparaten met het internet (Internet of Things) om gegevens uit 
te wisselen. Hét Ondernemersbelang besteedt in deze uitgave aandacht aan o.a. de onderwerpen:

Content marketing
Content marketing is een zeer meetbare manier om je 
businessdoelstellingen te behalen. De kern is het aanbieden 
van relevante informatie, via het juiste kanaal en voor het 
juiste publiek, om zodoende je doelgroep dichter aan je te 
binden. Kortom binding creëren met je bedrijf, bouwen aan 
reputatie en autoriteit. Bloggen? Nieuwsbrieven? White 
papers? Jouw bedrijf als kennisspecialist door waardevolle 
kennis en inzichten te delen. Wanneer jouw bedrijf wordt 
gezien als autoriteit op jouw vakgebied heeft dat positief effect 
op je imago en de omzet. 

Datacenters
De hoeveelheden data die we samen produceren, zijn enorm 
en blijven groeien. Dat geldt zeker voor organisaties. Het 
datacenter vormt dan ook steeds vaker het hart van de 

onderneming. Hoe zit het met de veiligheid en continuïteit?  
Wat zijn de mogelijke risico’s en voordelen van het extern 
onderbrengen van uw data?

Big Data
Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van 
diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen. 
Dankzij het slim verzamelen en inzetten van data wordt 
de Nederlandse economische groei versterkt. Het belang 
van bedrijfsinformatie en data staat al jaren volop in de 
schijnwerpers. Uit Big Data kunnen patronen, trends of 
bijvoorbeeld verbanden tevoorschijn komen. Maar hoe groot 
is eigenlijk de kracht van big data en hoe wordt het ingezet 
om de beste resultaten te krijgen? Big Data is voor iedere 
organisatie interessant; iedereen kan voordeel halen uit het 
gebruik van big data. 

Ook aansluitende onderwerpen zullen in dit nummer aan bod komen.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op.
We bespreken graag met u de diverse mogelijkheden.
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Het themanummer ICT Ontwikkelingen & Digitalisering verschijnt medio september 2017.


