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Voor u ligt het zevende trendpaper uit 
de serie Survival of the smartest. Als 
kennisgedreven organisatie werkend 
voor kennisintensieve bedrijven, ligt 
onze focus doorgaans op de techno-
logie. We faciliteren organisaties om 
vanuit data de juiste informatie boven 
te krijgen. Vervolgens interpreteert de 
professional de informatie, waardoor 
deze transformeert in waardevolle ken-
nis en relevante know-how. Daarvoor is 
het belangrijk dat de breinkracht van 
de professional adequaat, betrouw-
baar en fit blijft. Het brein is immers 
de transformator van informatie naar 
kennis. 

Om als organisatie mee te gaan in 
het snel veranderende IT-landschap, 
hebben we het brein dus hard nodig. We 
spreken niet langer meer over survival 
of the fittest, maar over survival of the 
smartest. Vanuit onze corebusiness 
dragen wij zorg voor de IT-kant van dit 
verhaal, maar we zijn van mening dat de 
andere component, het brein, minstens 
zo belangrijk is. We vertellen dan ook 
graag het verhaal van de technologie 
en koppelen dit aan het brein middels 
een achttal trendpapers. Van intelli-
gente devices tot big data, managed 
services, wearables en nog veel meer  
– alles komt aan bod. 

We wensen u veel leesplezier!

7.



“Het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier, 
onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst 

en tranen geen andere is dan de hersenen. Het is in het bijzonder 
dit orgaan dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen 

en het lelijke van het schone, het kwade van het goede, het 
aangename van het onaangename te onderscheiden.”

HIPPOCRATES, 460-370 V.CHR.



Welkom in de ‘connected revolution’!

Op zoek naar een taxi? Met Uber ben je één klik verwijderd van 

een snelle rit. Een nachtje verblijven in Parijs? Airbnb biedt uitkomst.  

Behoefte aan een vakman voor wat klusjes in huis? Op Werkspot staan de pro-

fessionals voor je klaar. Het mag duidelijk zijn dat alles en iedereen met elkaar 

verbonden is in onze huidige economie. Of beter gezegd, onze platformeconomie,  

die een hoge mate van selfservice mogelijk maakt. We zitten midden in een connected 

revolution en platformen vinden hier hun kracht. Zij verbinden mensen, middelen en or-

ganisaties met moderne technologie als drijvende factor en zijn niet meer weg te den-

ken. We spreken terecht over een revolutie, want veranderingen gaan zo snel dat we 

de volgende stap niet meer kunnen voorspellen. Enerverend, maar tegelijkertijd 

brengt het onzekere tijden met zich mee. Platformen zijn een manier om het 

bedrijfsmodel te veranderen en bieden kansen, maar ook zeker uitdagin-

gen, voor bedrijven om digitalisering te benutten. Dit trendpaper  

bespreekt de belangrijkste facetten rondom de platform - 

 economie en behandelt de bijbehorende 

state of mind. 

PLATFORMS BEAT  

PRODUCTS EVERY TIME.

MARSHALL VAN ALSTYNE, 

PROFESSOR AAN DE UNIVERSITEIT VAN 

BOSTON EN AAN HET MIT, 1962 – 



Volgens de Kamer van Koophandel is een digitaal platform 
een online marktplaats waar gebruikers (vraag) en leve-
ranciers (aanbod) elkaar rondom een geïntegreerd pakket 
van producten en diensten treffen. De afgelopen jaren is 
hier een grote stijging in zichtbaar. Maar liefst zeven van de 
tien topbedrijven van de wereld werken met een platform 
gebaseerd businessmodel. 

Dit leidt ook tot een hogere mate van selfservice onder ieder-
een die zich begeeft in de platformeconomie. De gemiddelde 
burger wordt steeds mondiger, competenter en aangemoe-
digd om het heft in eigen hand te nemen. Tegelijkertijd kunnen 
we ons afvragen in hoeverre selfservice niet gewoon selfhelp 

is. Neem de Belastingdienst. Via de website en 
mobiele app kunnen burgers een hoop zaken zelf 
regelen. Dat wordt weggezet onder de noemer 
selfservice, maar de overdracht van rollen en 
taken van een bedrijf aan de klant gaat soms zo 
ver dat de rollen worden 
omgedraaid. Hebben we 
het nog over service 
als de burger alles 
zelf moet uitzoe-
ken?  

Kans van slagen? 

Traditionele businessmodellen verschuiven dus steeds meer 
naar platformen en digitale businessmodellen. Dat leidt ertoe 
dat bepaalde beroepsgroepen langzaam aan gaan verdwijnen. 
Denk aan de verzekeringsagent of reisagent, die hun werk-
zaamheden steeds meer verliezen aan websites waar burgers 
zelf verzekeringen kunnen afsluiten of vakanties boeken. Het 
zijn dus met name de agentschappen, oftewel de tussenper-
sonen, die in eerste instantie steeds meer onder druk komen 
te staan. Dit neemt alsmaar extremere vormen aan en wordt 
ook wel omschreven als de zinkgaten van de platformecono-
mie (DE WERELD VAN ECONOMIE 4.0, WILLEM VERMEEND, 2017).  

Selfservice &  
platformeconomie

Een digitaal platform is een 
online marktplaats waar 
gebruikers (vraag) en leveran
ciers (aanbod) elkaar rondom 
een geïntegreerd pakket van 
producten en diensten treffen.
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Zeven van de tien topbedrij
ven van de wereld werken 
met een platform gebaseerd 
businessmodel.

https://sloanreview.mit.edu/article/the-future-of-platforms/
https://sloanreview.mit.edu/article/the-future-of-platforms/


De naam zegt het al: er ontstaan gaten waar hele beroeps-
groepen in verdwijnen. Dat biedt natuurlijk kansen, maar 
eigenlijk alleen voor organisaties die zich volledig digitaal 
oriënteren. Hier is een duidelijke controverse in zichtbaar. 
Traditionele businessmodellen die op dit moment nog wél 
goed lopen worden uiteindelijk namelijk gedwongen om zich 
te oriënteren op de platformeconomie en nieuwe modellen. 
Hoewel er wat valt te zeggen voor een volledige digitale ori-
entatie, lijkt de investeringsdrempel voor organisaties met 
traditionele businessmodellen hoog. Hoe vind je de juiste 
mensen die verstand hebben van de platformeconomie en 
die daarin willen werken? Hoe krijg je huidige medewerkers 

mee? Hoe kom je aan 
de digitale kennis en 
hoe laat je je daarin 
ondersteunen? We 
zien misschien veel 
successen in de 
buitenwereld, maar 
die zijn voor het me-
rendeel Amerikaans, 
hebben veel geld 
gekost en waren de 
eerste jaren zeker 
niet winstgevend. 

Het vraagt enerzijds investeringsbereidheid en anderzijds de 
acceptatie dat een hoop initiatieven kunnen mislukken. Uber 
en Netflix zijn nu bijvoorbeeld ontzettend succesvol, maar dat 
is niet altijd zo geweest. 

Een ander moeilijk punt is de wet- en regel-
geving, zeker wanneer digitale business-
modellen gaan internationaliseren. Denk 
bijvoorbeeld aan het bestellen van producten 
in het buitenland. In Europa is de regelgeving 
hier nog helemaal niet goed op ingericht. 
Hoewel er schijnbaar geen grenzen bestaan, 
zijn er op het gebied van de platformeconomie 
zeker barrières zichtbaar. Daarnaast is niet 
alleen Europa als geheel er niet op ingesteld, 
ook de burger zelf heeft er moeite mee. Hij 
schreeuwt om selfservice en krijgt deze ook. 
Maar dat leidt ertoe dat een groot gedeelte van 
de maatschappij niet mee kan komen. Zij heb-
ben niet genoeg digitaal verstand om zaken 
zelf te regelen. Bestellen we bijvoorbeeld een product online, 
dan wordt er vaak geen handleiding bijgeleverd. Het idee is 
dat we ons bij vragen tot het internet keren en zelf tot de op-
lossing komen, maar daar is echter niet iedere generatie van 
gediend. Dit werkt ook door op de werkvloer. De professional 

SURVIVAL OF THE SMARTEST / SELFSERVICE & PLATFORMECONOMIE

Uber en Netflix zijn nu 
bijvoorbeeld ontzettend 
succesvol, maar dat is  
niet altijd zo geweest. 

Traditionele businessmodellen 
die op dit moment nog wél 
goed lopen worden uiteindelijk 
gedwongen om zich te oriën
teren op de platformeconomie 
en nieuwe modellen.

DE BASIS VAN DISRUPTIE IS  

DAT CONCURRENTEN NIEUWE MARKTEN 

CREËREN. HET SPEELVELD VERANDERT, 

NIET HET PRODUCT OF DE SERVICE. 

HAYDN SHAUGHNESSY, 

ECONOOM EN STRATEGIEADVISEUR

Manieren waarop mensen interactie 
met de customer service initiëren
(2018 / wereldwijd)

Totale marktwaarde  
platformbedrijven
$ 7.176 miljard

66% 69%

44% 31%Begint met  
selfservice

TOP 7 
‘super 
platforms’ 
vertegen
woordigt 
69% van 
de markt
waarde

Gaat direct in 
gesprek met 
iemand van 
de customer 
service

Overige  
235 platform
bedrijven

$ 2.253 
mld

$ 4.923 mld

Bron: Statista Bron:  Crunchbase data, KPMG Platform Database, KPMG Analysis, 
August 2018 



moet bijvoorbeeld zelf zijn dienstrooster 
indelen, pensioenvoorzieningen treffen en 
eventuele opleidingen regelen. De zelfred-
zame professional wordt hierdoor afgeleid 
van zijn werkzaamheden. Dit verandert 
tevens de aansturing van een organisatie. 
Wat is de rol van een leidinggevende nog? 
Selfservice en zelfredzaamheid kennen dus 
ook een keerzijde. Het is juist suboptimaal 
als iedereen alles zelf gaat doen. 

De regie voeren 

Gelukkig brengt de platformeconomie 
niet alleen uitdagingen. Eerder werd al 
duidelijk dat platformen mensen, middelen 

en organisaties verbinden met moderne technologie als 
drijvende factor. Dat laatste is waar de kansen echt liggen, bij 
nieuwe technologieën als IoT, big data en robotica. Dit leidt er 
namelijk toe dat iedereen heel kleinschalig kan beginnen, om 
vervolgens uit te groeien tot een belangrijke speler. Zo zien we 
steeds meer startups met allerlei handige apps de markt ver-
overen. Technologie stelt ondernemingen in staat om op een 
andere manier contact te krijgen met klanten. Contact wordt 

directer, er is meer ruimte voor specifieke toepassingen en 
een klantgerichte benadering en ondernemingen krijgen nu 
toegang tot een grote groep potentiële klanten tegen weinig 
kosten. Data-analyse maakt het daarnaast mogelijk om met  
klantinformatie nieuwe diensten te ontwikkelen en ook in-
ternationaliseren wordt eenvoudiger omdat 
grenzen niet voelbaar zijn op het internet. 
Tot slot is het mogelijk schakels uit de 
keten over te slaan waardoor bijvoor-
beeld lagere kostprijzen ontstaan. 
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DISRUPTIVE INNOVATION CAN  

HURT, IF YOU ARE NOT THE ONE  

DOING THE DISRUPTION.

CLAYTON CHRISTENSEN, 

AMERIKAANS ECONOOM, AUTEUR EN  

BEDRIJFSADVISEUR, 1952 – 2020

Platformen verbinden 
mensen, middelen  
en organisaties met 
moderne technologie 
als drijvende factor.

Ook de regie voeren 
over de eigen toekomst 
wordt voor de moderne 
professional een stuk 
makkelijker door de 
platformeconomie. 



Ook de regie voeren over de eigen toekomst wordt voor de 
moderne professional een stuk makkelijker door de platform-
economie. De nieuwe vlaag van selfservice komt namelijk 
tegemoet aan de behoefte aan meer controle, autonomie en 
de wens de touwtjes in handen te hebben. Met name de jon-
gere generatie is op zoek naar meer autonomie en ownership 
in hun loopbaan. Dat biedt zoals eerder genoemd misschien 
uitdagingen, maar tegelijkertijd vraagt het een andere vorm 
van leiderschap. Gedeeld leiderschap. Dit betekent dat bedrij-
ven ervoor openstaan dat beslissingen op een lager niveau in 
de organisatie worden genomen. Het mag duidelijk zijn dat dit 
medewerkers kansen biedt die zij voorheen niet hadden.  

Lokale kracht

Met name de globale platformen zetten digitale technologieën 
op een slimme manier in om innovatieve businessmodellen te 
ontwikkelen. Dat verlaagt drempels voor de consument – we 
kunnen even gemakkelijk een product uit China bestellen als 
uit Amsterdam. Tegelijkertijd zit hier een keerzijde aan: bij 
grote, globale platformen bestaat namelijk de kans dat zij mo-
nopolisten worden. En dat is voor lokale spelers een dreiging. 
Dat wil niet zeggen dat zij hier geen weerstand tegen kunnen 
bieden. De opkomst van globale platformen geeft lokale plat-

formen enerzijds namelijk juist een kans 
op voortbestaan. Denk aan een Bol.com dat 
andere verkopers toelaat op het platform. 
Anderzijds is dit een zeer gereguleerde en 
gecontroleerde overlevingsstrategie. De 
lokale aanbieder moet bijvoorbeeld een 
percentage van zijn omzet afstaan aan de 
globale speler en op deze manier altijd 
ergens op inleveren. 

Een andere en betere manier om in te spe-
len op de kansen van de platformeconomie 
is een eigen, sterker platform beginnen. 
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DE BESTE KLANTEN-

SERVICE IS ALS DE 

KLANT U NIET HOEFT 

TE BELLEN, EN NIET MET U 

HOEFT TE PRATEN. HET WERKT GEWOON.

JEFF BEZOS, 

OPRICHTER EN CEO VAN AMAZON, 1964 – 
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Afhankelijk van de sector kan dit alleen, maar in sommige geval-
len is het verstandiger om de krachten te bundelen in een lokaal 
alternatief waarbij meerdere lokale spelers samenkomen. Doe dit 
stapsgewijs. Stap 1 is het opzetten van een veelbelovende busi-
ness case. Vervolgens ontwikkel je een online platform, waarbij 
je idealiter gebruikmaakt van bestaande cloudbased technologie. 
Stap 2 is het bepalen van de informatiestromen die er binnen jouw 
netwerk lopen. Vervolgens bouw je de functionaliteit die nodig is 
om de gebruikers van jouw platform optimaal te faciliteren. Met 
deze aanpak ben je ervan verzekerd dat compliance, governance, 
privacy en security by design goed geregeld zijn. Zo kun je direct 
een platform succesvol in de markt zetten
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Platformen zetten  
digitale technolo
gieën op een slim
me manier in voor  
innovatieve busi
ness modellen.

Een manier om in te  
spelen op de kansen van 
de platformeconomie is 
de krachten te bundelen 
in een lokaal alternatief 
waarbij meerdere lokale 
spelers samenkomen.

6% 2013 2012

2016 2018

58%

23% 82%

Groei van gebruik ‘sharing platforms’ in  
Nederland (2013 - 2016)

Groei van gebruik ‘social platforms’ in Nederland 
(2012 - 2018)

5.700

31.000Groei van 544% in 1 jaar tijd >

Groei aantal beschikbare auto’s op ‘sharing  
platforms’ in Nederland (2016 - 2017)

Bron: Newcom - Nationale Social Media Onderzoek 2018 | Kantar Public – 
Onderzoek naar deelname aan de platformeconomie
Rathenau Institute - Eerlijk delen

CONNECTED 
REVOLUTION



Voor het individu en voor de professional betekent de 

platformeconomie meer vrijheid en autoriteit. Hij kan 

nu zelf de regie gaan voeren. Maar hoe werkt dat in 

het brein? Bestaat er zoiets als een vrije wil en hoe 

ziet dat er dan uit? 

De meeste mensen hebben het idee dat zij de baas zijn over hun doen en 
laten. Ze menen dat hun gedrag gebaseerd is op basis van goed doordachte 
beslissingen en beweren bewust te kiezen hoe te reageren op hun omge-
ving. Meer dan 20 jaar geleden schreven psychologen Dan Wegner en Tha-
lia Wheatley echter een inmiddels klassiek artikel met een revolutionaire 

propositie: de ervaring van opzettelijk gedrag vertonen is vaak niets meer 
dan een post-hoc causale conclusie dat onze gedachten dat gedrag 

veroorzaakten. Het gevoel zelf speelt echter geen causale rol in 
het veroorzaken van het gedrag. Dit kan er soms toe leiden 

dat we denken dat we een keuze hebben gemaakt terwijl 
we dat eigenlijk niet deden of dat we denken dat we een 

andere keuze hebben gemaakt dan we eigenlijk de-
den. Oftewel: als we uitleggen waarom we iets wel 

of niet hebben gedaan, geven we vaak een reden 
die we achteraf hebben verzonnen. Wegner gaat 
hier nog een stap verder in. Op basis van zijn 
onderzoek beweert hij dat de vrije wil een illusie 
is. Al onze acties worden volledig gestuurd door 
onbewuste hersenprocessen en het gevoel dat 
we een wil hebben is een illusie die onze herse-
nen zelf hebben bedacht. 

Ook een klassiek experiment uit de jaren 70 zou het ontbreken van de vrije 
wil aantonen. In dit zogenaamde Libet-experiment werden proefpersonen 
gevraagd naar eigen inzicht af en toe op een knop te drukken en het tijdstip 
waarop ze dat doen te onthouden. De EEG-scan toonde aan dat de hersen-
activiteit zich voor het gerapporteerde tijdstip al opbouwt wat zou bewijzen 
dat de hersenen al een keuze hebben gemaakt voordat ons bewustzijn dat 
doet. Dit klinkt als een zaak waar niets tegenin te brengen is, maar toch 
zetten andere wetenschappers hier vraagtekens bij. Hoogleraar cognitieve 
neuropsychiatrie André Aleman bijvoorbeeld. Als het brein al voor ons 
heeft besloten, dan zouden we onze emotionele reflexen ook niet kunnen 
beheersen en dan zou tot tien tellen ook niet werken, want dit doen we 
allemaal bewust. Aleman gelooft daarom dat het drukken op de knop in het 
Libet-experiment bij uitstek een bewuste beslissing is. De proefpersoon 
geeft een bewust commando aan het brein door überhaupt deel te nemen 
aan het experiment. Bovendien is de opbouw van hersenactiviteit ook zicht-
baar als er niet gedrukt wordt, wat aantoont dat de proefpersoon soms 
de neiging om op de knop te drukken onderdrukt (RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN, 2018). 

Het is duidelijk dat de meningen verschillen wat betreft het bestaan van 
de vrije wil. Hoewel verschillende experimenten uitwijzen dat veel van 
ons handelen plaatsvindt zonder daar bewust bij na te denken, wil dat niet 
zeggen dat daar nooit een bewuste keus aan vooraf is gegaan. Een manier 
om meer stil te staan bij dit bewuste denken is via mindfulness (JE BREIN 
DE BAAS, ALEMAN, 2017). 

Mindfulness draait om aandachtig in het hier en nu zijn. Het is een manier 
om de eigen gedachten van een afstandje te bekijken en grip te krijgen op 
de onbewuste processen. Iets dat in de connected revolution waarin tech-
nologie veel van ons overneemt geen onwelkome verandering is. 

Het brein & selfservice / platformeconomie
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https://psycnet.apa.org/record/1999-05760-003
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