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Data op het randje

Hoe wordt onze (energie)toekomst 

beïnvloed door (Big) Data en ICT?

Agenda

� Data en ICT basics

� U bent in controle (?)

� Ontwikkelingen rondom data

� Data aan de randen

� De mens als resource

� Data en gezondheidszorg

� Ethische overwegingen

� Samenvatting

� Software in bedrijf kritische infrastructuren
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De tijd vliegt. Zijn we in controle?

2006 Time magazine's Person of the Year

Tim Berners-Lee

theGuardian 12 maart 2017

2. It’s too easy for misinformation to

spread on the web

3. Political advertising online needs

transparancy and understanding
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We are here

44 zettabytes

unstructured data

2010 2020

structured data

Source: IBM

Data groeit exponentieel; 
behoeft een nieuwe benadering.

Technologisch, institutioneel en sociaal

FD 5 november 2016

Invloed op bedrijven
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Van fossiele macht naar software 

Bezit overdracht, huwelijk, social media, locatie, telefoon, camera’s, verbruiksdata, sensor data, historische data, reis data, financiële TXs, tol, GEO data, medische data, exogene data algemeen, GPS data, TV data, verkeersdata, etc

� Verrijken,
� Combineren,
� Monetize, verkopen

� Verrijken,
� Combineren,
� Controleren
� Spioneren

� Verrijken,
� Combineren,
� Cureren
� Controleren
� Sturen

Traditionele aanpak data en eigenaarschap
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Data at the edge changes how we look at data

90%

By 2017

Of data created over the last 
10 years was never captured 
or analyzed

The collective computing and 
storage capacity of smartphones 
will surpass all worldwide servers

60%

2X

Of valuable sensory data loses 
value in milliseconds

Rate of data creation compared to 
the expansion of bandwidth over 
the past decade

Source: IBM

Meer generiek: een IoT edge architectuur
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Door de werking van op hersenen geïnspireerde systemen kan een veel betere analyse 

van de sensor data worden gerealiseerd

Instrumented Interconnected Intelligence

Dit zijn de sensoren

Dit is de hardware

a complete computer (Raspberry Pi)
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Dit is de software

New York City in 1997
Februari 2011, Watson wint Jeopardy!

Maart 2016 Google’s Go Computer Beats Top-Ranked Human 
Lee Sedol

Februari 2017, machine verslaat mens met poker

Dit is de integratie

Februari 2016, LDRIC slaat holes in one

August 2016 robot verslaat mens met tafelvoetbal
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De mens als resource, het nieuwe business model

Source: "The Relative Contribution of Multiple Determinants to Health Outcomes", Lauren McGover et al., Health Affairs, 33, no.2 (2014)

60%

30%

10%

Clinical data

Genomics data

Exogenous data

1,100 Terabytes
Generated per lifetime

6 TB
Per lifetime

0.4 TB
Per lifetime

Healthcare example

Rapid growth of exogenous data is transforming industry

Influence on outcomes
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Onzichtbare data: verkokering en verschuilen

“Zolang het onder de radar blijft 

ettert het door”

Immanuel Kant:

Bij rationeel vermogen: wie niet handelt op 

grond van een principe, maar zijn besluit 

laat afhangen van toevallige 

omstandigheden/doel of mogelijke 

gevolgen... Is niet zichzelf

Hond niet aangelijnd? Minpunten
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Doel: gedrag van de mens op grote schaal beinvloeden.

Sturend kapitalisme 

Ik heb niets te verbergen zeg je;   maar wij hebben veel te beschermen

Veiligheid van kinderen
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Intimiteit van volwassenen

theGuardian, 15 maart 2017

De dagwaarde van een werknemer
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Digitalisering algemeen

Power of Measures: The panopticon

Und der eine steht im Dunkeln,
Und die andern stehn im Licht.
Doch man sieht nur die im Lichte,
Den im Dunkeln sieht man nicht.
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Digitale

transformatie zal

vroeg of laat alle

bedrijven raken,

zelfs die waarvan

het businessmodel

niet verandert

Bekende voorbeelden zijn de media-industrie, telecombedrijven, de advertentiewereld, de reiswereld en in de toekomst auto’s en financiële instellingen. Tot nu toe worden 
vooral de bedrijven die producten of services voor consumenten maken het sterkst door de disruptie getroffen. 
De centrale uitdagingen waar je je bij digitale disruptie mee moet bezighouden zijn diversificatie en kannibalisatie: kun je je bedrijf in leven houden door succesvolle nieuwe 
businessmodellen te starten of te kopen? 
En wanneer moet je beginnen met het afbouwen van je traditionele businessmodel, om de nieuwe modellen meer kans te geven?

En hoe nu verder? Disruptie of transformatie?

Financieel Dagblad, 12 november 2016

boekenwereld telefonie telecom reiswereld financiele wereld industrie

Samenvatting

� Data zal hele industrieën op hun kop zetten en zal nieuwe benaderingen vereisen.

� Data creëren optimale waarde als ze verzorgd worden.

� Zowel bedrijven als (semi-)overheden kunnen profiteren betere inzichten en snellere tijd-

kritische besluitvorming. 

� Verwerking zal naar de data toe bewegen. Door OT/IT integratie zullen daar nieuwe 

verwerkingsplatforms ontstaan. 

� “Brain-inspired systems” openen geheel nieuwe  manieren voor het analyseren van sensor 

data. 

� Er is gebrek aan technische kennis en digitaliserings-bewustzijn op boardroom niveau. 

Gevaar van disruptie wordt vaak niet onderkend.

� Data representeert je eigen identiteit. Wees daar voorzichtig mee. 

Mijn in mijn data is niet hetzelfde als in “mijn auto”; maar veeleer als in “mijn hand”. 
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Zijn we in controle?

Topsector energie http://topsectorenergie.nl/

ECP www.ecp.nl

Nederland ICT www.nederlandict.nl

twitter: @bikerspeedwell

Mail: john@john-post.nl


