
www.bctsoftware.com

SURVIVAL OF THE SMARTEST / 
8. OPEN SOURCE

Information creates.



1. VEILIGHEID &  

CYBERCRIME

8. OPEN SOURCE 

4. MOBILE &  

CONNECTIVITY

7. SELFSERVICE & 

PLATFORM ECONOMIE

3. MANAGED  

SERVICES

5. CLOUD COMPUTING

6. BIG DATA &  

ANALYTICS

2 . AI & ROBOTICA

SURVIVAL 
OF THE 

SMARTEST



SURVIVAL OF THE 
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Voor u ligt het achtste en laatste trend
paper uit de serie Survival of the smar-
test. Als kennisgedreven organisatie 
werkend voor kennisintensieve bedrij
ven, ligt onze focus doorgaans op de 
technologie. We faciliteren organisaties 
om vanuit data de juiste informatie bo
ven te krijgen. Vervolgens interpreteert 
de professional de informatie, waardoor 
deze transformeert in waardevolle ken
nis en relevante knowhow. 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 ITlandschap, 
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 ITkant 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!

8.



“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.



Open staan voor openheid

Veel van de software die de grootste bedrijven ter wereld aan

stuurt, onze persoonlijke gegevens beschermt of beveiligingsinfor

matie codeert, is openbaar en gebaseerd op open source. Iedereen kan 

de broncode achter de gebruikersinterface van Facebook of van het Android 

besturingssysteem van Google downloaden. Ook overheidsorganisaties stellen 

hun broncode beschikbaar, die je vervolgens zelf kunt gebruiken als bouwsteen voor een 

volledig nieuw project, een nieuw platform of een nieuw systeem. En dit doe je idealiter niet 

alleen, maar met grote communities die een gemeenschappelijk doel hebben. Open source 

is een ontwikkeling die een forse trendbreuk betekent met het verleden waarin we min of 

meer blindelings vertrouwen hadden in leveranciers die ons gesloten softwareappli

caties boden. En open source past veel meer bij het huidige tijdsgewricht waarin 

we steeds meer gericht zijn op delen en gebruiken (deeleconomie) dan op 

bezitten. Open source veronderstelt dat je deel uitmaakt van een 

community. Dit vereist een andere state of mind. Hoe 

gaat ons brein daar mee om? 

BINNEN DE OPEN SOURCE COMMUNITY 

ZIJN WE ERVAN OVERTUIGD DAT ALS JE 

ECHT IETS GOEDS WILT DOEN, JE VEEL 

MENSEN ERBIJ MOET BETREKKEN.

LINUS TORVALDS, 

FINS-AMERIKAANS INFORMATICUS EN 

HOOFD ONTWIKKELAAR VAN DE  

LINUXKERNEL, 1969 –



Het feit dat organisaties die een essentiële rol spelen in 
onze globale samenleving hun broncode prijs geven, komt 
misschien als een verrassing voor velen. Zijn we generaties 
lang niet opgegroeid met computers die vol stonden met 
gesloten softwareapplicaties die ook nog eens forse licen-
tiekosten met zich mee brachten? We denken bijvoorbeeld 
aan Microsoft dat lange tijd krampachtig vasthield aan de 
broncode van al zijn populaire besturingssystemen en Office- 
applicaties. Maar ook leveranciers van bedrijfsapplicaties 
als ERP of CRM hebben vastgehouden aan hun business  
model en beschermen hun broncode. Het gaat immers om 
hun intellectual property (IP). 

Maar nu mede door de digitale trans
formatie bedrijfsmodellen op de schop 
gaan, neigen steeds meer softwareont
wikkelaars ernaar om hun broncode 
prijs te geven. Deze ontwikkeling is 
mede ingegeven door de opkomst van 
de deeleconomie. We zijn als consument 
steeds meer geneigd om op basis van 
gebruik dan van bezit producten en 
diensten af te nemen. Deze lijn kun je 
doortrekken naar bedrijfssoftware. 
Daarnaast speelt ook de toenemende 
maatschappelijke vraag naar meer 

openheid en trans
parantie, wat onlos
makelijk verbonden 
is met open source, 
een rol. 

Tegelijkertijd valt op 
dat we steeds meer 
zelf willen doen, het 
heft in eigen hand 
willen nemen om zo 
onze persoonlijke 
doelen te realiseren. 
Vooral generatie Z, 
geboren tussen 1995 
en 2005, zal niet snel 
meer genoegen nemen met dichtgetimmerde software die 
ook nog eens relatief veel geld kost. De huidige generatie 
professionals verwacht en vereist continue verbeteringen aan 
de oplossingen die hen in staat stellen hun werk beter te doen. 
Het is niet gezegd dat softwareleveranciers die hun broncode 
niet openbaar maken, geen werk maken van innovatie en op
timalisatie. Integendeel. Maar open source oplossingen staan 
ter beschikking van grote communities die gezamenlijke een 
veel grotere bron van kennis zijn en die niet moeten opboksen 
tegen het grote tekort aan goed geschoolde ITmensen.  

Het heft in 
eigen hand…
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Maar nu mede door de digitale 
transformatie bedrijfsmodellen 
op de schop gaan, neigen steeds 
meer softwareontwikkelaars  
ernaar om hun broncode prijs  
te geven.

Je ziet ook ini tia  tieven 
ontstaan waarin open 
source en IP-gebaseerde 
plat formen met elkaar 
samenwerken. Om zo het 
beste van twee werelden 
te bereiken. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
0

10

20

30

40

33,0

26,6

21,6
17,4

14,1
11,4

Verwachte opbrengst van open source- 
diensten van 2017 tot 2022  (in miljard US $)

B
ro

n:
 S

ta
ti

st
a 

20
20



Je kunt met open source 
snel vooruitgang boeken en 
je ziet dan ook initiatieven 
ontstaan waarin open 
source en IPgebaseerde 
platformen met elkaar 
samenwerken. Om zo het 
beste van twee werelden te 
bereiken. 

Van bezit naar gebruik

De verschuiving van bezit naar gebruik van software heeft ge
volgen voor zowel de gebruiker als voor de leverancier. Aan de 
kant van de gebruiker zien we ook als het gaat om cloud com
puting deze transitie. Steeds meer organisaties nemen Soft
ware as a Service af, wat in feite ook een verschuiving is van 
bezit naar gebruik. Maar dan blijf je als afnemer afhankelijk 
van de ontwikkelingen die de service provider realiseert. Met 
open sourceoplossingen heb je als gebruikersorganisatie 
veel nadrukkelijker het heft in eigen hand. Wil je een bepaalde 
functionaliteit toevoegen, dan zet je dat uit in de community in 
plaats van dat je moet wachten tot een leverancier dit in zijn 
tijdlijn zet. Daarnaast kan het ook goed zo zijn dat je als orga
nisatie een aantal ontwikkelaars in dienst hebt om de open 
source oplossingen verder te optimaliseren. 

Waardeketen en business model

De verschuiving van gesloten naar open source is voor 
leveranciers zeer ingrijpend. Alle elementen van een leve
ranciersbedrijf zijn namelijk ingericht op het verkopen van 
softwarelicenties en aanverwante diensten. Consultants en 
developers die aan deze proprietary software 
werken, moeten een streng en vaak ook 
kostbaar certificeringsprogramma doorlopen 
voordat zij überhaupt met hun vingers aan 
de programmatuur mogen komen. Dat geldt 
ook voor resellers en business partners die 
de software bijvoorbeeld aan specifieke sec
toren verkopen in combinatie met integratie 
services en consultancy. Ook zij moeten aan 
strenge voorwaarden voldoen om zich een 
officiële reseller te mogen blijven noemen. En 
uiteraard gaat een fors deel van de verkochte 
licenties naar de oorspronkelijke leverancier. 
Zo is er een complete waardeketen en busi
nessmodel gebouwd rondom closed source 
software. Dit brengt geld in het laatje. Het is 

voor dit soort soft
warebedrijven 

heel erg span
nend, om niet 

te zeggen doodeng, om dit 
model los te laten. 
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Consultants en developers die aan 
proprietary software werken, moeten 
een streng certificeringsprogramma 
doorlopen voordat zij überhaupt met 
hun vingers aan de programmatuur 
mogen komen.

EÉN ENKELE PERSOON IS WEL GESCHIKT 

OM IETS OP TE BOUWEN, MAAR ALS DE 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR WAT 

HIJ HEEFT OPGEBOUWD BIJ DE EENLING 

BLIJFT BERUSTEN, DAN ZAL HET GEEN 

LANG LEVEN BESCHOREN ZIJN.

MACHIAVELLI, 

FLORENTIJNS STAATSFILOSOOF, 1469 – 1527

INTELLECTUAL PROPERTY HEEFT 

DE HOUDBAARHEID VAN EEN BANAAN.

BILL GATES, 

AMERIKAANS ONDERNEMER EN MEDE- 

OPRICHTER VAN MICROSOFT, 1955 –



Chinese muur tussen IP en open source

De stap naar open source is erg groot. Je hebt er namelijk in 
alle opzichten een open organisatie voor nodig. Je zult trans
parant en open moeten communiceren met de leden van de 
community, zoals gebruikers en ontwikkelaars. En wellicht 
moet je ook toe naar een bedrijfsstructuur met ‘open aandeel
houders’ en ruimte geven aan nieuwe investeerders. Je ziet 
open source initiatieven waarbij de community die een actieve 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van de oplossingen ook 
aandeelhouder is en dus mogelijk ook verdient aan het suc
ces. Voor bestaande closed source leveranciers is het lastig 

deze omslag te maken en je ziet ook wel dat 
spinoffs ontstaan; compleet nieuwe organi
saties die volledig ‘open’ zijn ingericht. In dit 
opzicht is het nog maar de vraag of de over
name van open source specialist Red Hat 
door ‘proprietary’ gigant IBM het beoogde 
succes en de gewenste synergie gaat ople
veren. De tegenstelling tussen intellectual 
property en open source blijft groot. Er staat 
een Chinese muur tussen en het verschil 
tussen beide bedrijfsmodellen laat zich het 
beste beschrijven als het verschil tussen het 
Hilton Hotel en Airbnb.
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TECHNOLOGIE IS HET BESTE ALS  

HET MENSEN SAMENBRENGT.

MATT MULLENWEG, 

AMERIKAANS ONDERNEMER EN  

HOOFDONTWIKKELAAR VAN WORDPRESS, 1984 – 

De stap naar open source 
is erg groot. Je hebt er 
namelijk in alle opzichten 
een open organisatie voor 
nodig.

De waarde van software

Zoals we eerder constateerden, behoort de bronco
de van een softwareplatform tot het intellectueel ka
pitaal. Het is belangrijk voor het bedrijf dat het heeft 
ontwikkeld, omdat het hier zijn bestaansrecht (deels) 
aan ontleent. Organisaties die software met gesloten 
broncode aanschaffen, doen een investering en zet
ten die op hun balans. In het recente verleden wist 
je dan exact wat de waarde was en de afschrijving. 
Maar in een tijd van digitale transformatie is het heel 
onzeker of investeringen in softwareoplossingen 
hun waarde houden. Je kunt immers niet zeker we
ten of je dezelfde behoeften hebt en of je niet sneller 
moet meebewegen met de markt. Een zogenaamde 
impairment test, die doorgaans gebruikt wordt om 
te kijken of materiële activa een bijzondere waar
devermindering hebben ondergaan, kan uitsluitsel 
bieden. Je zult merken dat het bezit van software 
steeds minder langetermijnwaarde vertegenwoor
digt. Nu open source aan een opmars bezig is, kun 
je de vraag stellen: wat is de waarde van 
software dan wel? Je zou bijvoorbeeld 
kunnen kijken naar hoeveel gebrui
kers bepaalde software heeft. De 
open source zoektechnologie van 
Elasticsearch bijvoorbeeld is erg 
populair en wordt wereldwijd in 
veel ICTomgevingen gebruikt om 
een zoekmachine te bouwen. De 
broncode is vrij beschikbaar en 
je hoeft er dus geen geld voor te 
betalen. Maar de waarde is wel erg 
hoog, gezien het feit dat het zo veel 
gebruikt wordt. De opkomst van open 
source dwingt ons om op een andere ma
nier te kijken naar de waarde van software.



Agile innoveren

De gedachten achter open source worden breed omarmd. 
Vooral het idee dat je samen met een community werkt aan 
‘een betere wereld’ is een belangrijke drijfveer. Een mooi 
voorbeeld is het Common Ground initiatief van VNG Realisatie, 
in samenwerking met marktpartijen. Common Ground is het 
idee om naast de bestaande gemeentelijke ICTinfrastructuur 
een nieuwe, moderne ICTinfrastructuur te bouwen voor 
de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. 
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke infor
matievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. 
De samenwerking moet leiden tot een moderne, agile manier 
van ICTsystemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common 
Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gege
venslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innove
ren en kosten te besparen. Producten die hieruit voortkomen 
zijn publiek beschikbaar. De voordelen zijn evident:

>  Als overheidsinstantie sta je samen sterker, en je bent  
minder afhankelijk van leveranciers.

>  Je kunt flexibeler opereren en innovaties sneller door
voeren.

>  Je kunt eenvoudiger 
integreren en koppelen 
met verschillende 
beleidsdomeinen 
en oplossingen van 
uiteenlopende leveran
ciers.

>  Common Ground is ook 
een goed voorbeeld van 
hoe open source en IP 
hand in hand kunnen 
gaan. Er ontstaan 
nieuwe manieren van 
denken: agile innovatie 
(open source) komt 
samen met kennis en 
ervaring (IP).
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De gedachten achter open 
source worden breed om-
armd. Vooral het idee dat je 
samen met een community 
werkt aan ‘een betere wereld’ 
is een belangrijke drijfveer.

EEN KNOESTIGE PUZZEL KAN 

EEN WETEN SCHAPPER EEN 

EEUW OPHOUDEN, TERWIJL 

HET KAN ZIJN DAT EEN COL

LEGA DE OPLOSSING AL 

HEEFT EN ZICH NIET EENS  

BEWUST IS VAN DE PUZZEL 

DIE HIJ ZOU KUNNEN OP

LOSSEN.

ISAAC ASIMOV, 

AMERIKAANS SCHRIJVER EN 

BIOCHEMICUS, 1920 – 1992

Percentage open source in ontwikkelingstools in 
bedrijven in 2016

Meer dan de helft

Minder dan de helft

Volledig

geen

56%
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18%

2%

Verantwoordelijkheid voor het kiezen van  
ontwikkeltools in bedrijven in 2016
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Wij ontwikkelaars hebben de vrijheid om de  
tools te kiezen die we willen gebruiken 

Lead developer 

Wij ontwikkelaars zullen bepaalde tools gebruiken, 
maar we gebruiken wat wij willen 
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Zelfredzaamheid
Open source kent ook een keerzijde. Een belangrijk 
negatief effect van open source is dat bepaalde 
zekerheden wegvallen. Wanneer je een closed 
source softwarepakket aanschaft, dan vertrouw je de 
leverancier, je staat achter de development roadmap 
die deze heeft uitgestippeld en je hebt duidelijke 
SLA’s afgesproken. Je hoeft je dus als gebruiker geen 
of weinig zorgen te maken over zaken als security, 
schaalbaarheid van de oplossing, de performance, 
het onderhoud en de continuïteit. Je hebt het vertrou
wen dat dit geregeld is en mochten er problemen zijn 
dan weet je bij wie je terecht kunt. Open source op
lossingen hebben geen eigenaar en dus zul je als ge
bruiker zelf voor waarborgen moeten zorgen. Het is 
fijn dat je kunt samenwerken in een open community, 
maar als de meerderheid hiervan een andere weg in 

slaat dan jij voor ogen hebt, heb je wel een probleem. 
Het komt er op neer dat specifieke aanpassingen en 
maatwerk (eigen wensen) met open source in princi
pe alleen dan mogelijk zijn als de meerderheid er iets 
mee kan doen. Anders niet. Je zult de juiste kennis in 
huis moeten hebben of je moet dit in ieder geval snel 
kunnen organiseren. Maak voor jezelf de afweging: 
hoe zelfstandig mag je, kun je en durf je te zijn? Wat 
past er bij mijn organisatie? Dit is een fundamentele 
discussie.
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Open source kent ook een 
keerzijde. Een belangrijk 
negatief effect van open 
source is dat bepaalde  
zekerheden wegvallen.

Als de meerderheid van 
een open community een 
andere weg in slaat dan jij 
voor ogen hebt, heb je wel 
een probleem.

DE MEEST INNOVATIEVE EN PROGRESSIEVE RUIMTE DIE WE OOIT 

HEBBEN GEZIEN – HET INTERNET – IS DE PLEK WAAR INTELLEC

TUEEL EIGENDOM HET MINST WORDT GERESPECTEERD.

LAWRENCE LESSIG,

AMERIKAANSE RECHTSGELEERDE EN OPRICHTER VAN CREATIVE 

COMMONS, 1961 – 



Open source heeft de wind in de zeilen. Wie werkt met open source- 

oplossingen moet wel weten dat dit gevolgen heeft voor de manier waar-

op wij als mens in een organisatie kunnen opereren. Wat doet ons brein 

met de verkregen vrijheid? Hoe benutten we de ruimte voor onze eigen 

creativiteit? 

Het werken met en volgens de principes van open source brengt vele 
verschillende emoties in ons los. Je hebt vertrouwen in de toekomst, die je 
meer dan ooit zelf in de hand hebt. Je kunt makkelijker stappen zetten als 
organisatie, niet afhankelijk van de grillen van leveranciers. Medewerkers 
krijgen het gevoel zelf de koers van de organisatie te kunnen bepalen, zijn 
optimistisch, vol vertrouwen en zelfverzekerd. Wie doet ons wat? 

Zelfvertrouwen kun je leren
Vertrouwen is niet alleen een persoonlijke drijfveer in het dagelijks leven. 
Er bestaat ook zoiets als het corporate vertrouwen. Vertrouwen wordt 
gezien als een van de belangrijkste psychologische elementen die een 

bijdrage levert aan de prestaties in de zakelijke wereld. Je hebt 
immers heel veel mogelijkheden om een doel te bereiken, 

maar als je niet gelooft dat je dat vermogen hebt, dan 
zul je geen succes behalen. Dit effect wordt ver

der versterkt want als je zelfverzekerd bent, 
ben je ook gemotiveerd, ontspannen, gefo

cust en ervaar je vooral positieve emoties. 
Als je daarentegen geen vertrouwen 

hebt, zul je je waarschijnlijk ongemo
tiveerd, gestrest en afgeleid zijn en 
vooral negatieve emoties voelen. 

Als je belangrijke bedrijfsprocessen onder
steunt met open sourcesoftware dan ben je 
afhankelijk van in de eerste plaats de kennis van 
eigen ontwikkelaars en IT’ers. Vervolgens ben je 
ook afhankelijk van de input die geleverd wordt 
door een community, die je nooit helemaal kunt 
beheersen. Je moet vertrouwen hebben:
>  in je eigen organisatie dat de gewenste soft

wareupdates gerealiseerd worden,
>  in het feit dat de community echt presteert,
>  in het verantwoordelijkheidsgevoel van de indivi

duele componenten (de mensen) van een commu
nity, maar ook in het kwaliteitsgevoel van iedereen. 
Je moet ervan op aan kunnen dat iedereen dezelfde 
kwaliteitstandaarden hanteert.

Nu is vertrouwen gelukkig een vaardigheid die zich ontwikkelt met bewust
zijn en oefening. Zelfvertrouwen kun je leren. Zie zelfvertrouwen als een 
sportieve vaardigheid. Als je met schaatsen steeds verkeerd leert afzetten, 
dan word je daar ‘goed’ in en dat zal dan tot uiting komen in de wedstrijden. 
Bovendien zal die ingewortelde slechte techniek het moeilijker maken om 
nieuwe goede technieken te leren, omdat het in je spiergeheugen wordt 
ingebed. Hetzelfde geldt voor vertrouwen. Als je jezelf aanleert om nega
tief, bezorgd en ontmoedigend te zijn, dan word je een kei in negativiteit. 
Deze pessimistische grondhouding komt vervolgens naar voren wanneer 
je je in een belangrijke zakelijke situatie bevindt, zoals een verkoopgesprek 
of vlak voor een deadline. Zelfvertrouwen moet je als organisatie dus ook 
leren. Het is bijvoorbeeld raadzaam om open source in de eerste plaats in 
te passen in processen die je volledig beheerst en die niet meteen bedrijfs
kritisch zijn. Zo bouw je langzaam maar zeker vertrouwen op in jezelf en in 
het vermogen dat je open source voor je kunt laten werken.

Het brein & open source
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https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201011/business-confidence-matters-in-the-corporate-world
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