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Patrick: ‘Ik zie ook overal toepassingen. Een heel mooie vind 
ik de mogelijkheid om veilig direct te stemmen. Daar was nog 
geen geschikte toepassing voor, maar met de blockchain kan 
het. Het is anoniem. Transacties of gebeurtenissen die in het 
grootboek staan, zijn niet terug te draaien. En het resultaat is 
meteen zichtbaar. We vertrouwen de mensen die ons besturen, 
en die zijn gekozen om ons te vertegenwoordigen. Maar ik vind 
dat de uitvoering die zij kiezen vaak niet strookt met de voorkeur 
van hun achterban.’

 5. welke risico’s zijn er?i

Sander: ‘De grootste vijand van deze nieuwe technologie is het 
traditionele denken. Bestaande bedrijven en overheden willen 
de controle houden in hun centrale systemen. En in sommige 
landen zijn de verbindingen tussen de computers niet veilig 
genoeg waardoor transacties niet mogelijk zijn. Ik denk dat 
het eerder nieuwe toetreders zullen zijn die voor een doorbraak 
zorgen. Ik vind het wel echt bij onze Nederlandse mentaliteit 
passen: wij Nederlanders zijn vindingrijk, we houden van 
handeldrijven, we zijn vertrouwd met digitale systemen en 
we zijn vanuit het verleden al gewend aan een zogeheten full 
reserve-systeem waarbij monetaire instellingen evenveel 
reserves aanhouden als ze aan geld hebben uitstaan.’

Patrick: ‘Bij onzorgvuldig gebruik kunnen de persoonlijke gegevens 
van mensen toch gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bitcoin-
transacties. In het begin trok deze toepassing veel criminelen 
aan omdat het totaal anoniem zou zijn. Maar intussen is gebleken 
dat er bij argeloos gebruik toch koppelingen te maken zijn. Dus 
contant geld blijft het meest anoniem. De grootste uitdaging 
voor deze nieuwe technologie is de marketing. Omdat het geen 
centraal eigendom is, neemt niemand de marketing actief ter 
hand. Onbekend maakt onbemind. Nyenrode zou de blockchain 
moeten omarmen en het in de lesprogramma’s moeten opnemen.’
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om met de deur in huis te vallen: wat is er zo 
mooi aan iT?
‘IT is de levensader van vrijwel elke organisatie geworden. En 
niet alleen van organisaties, maar kijk maar eens om je heen, naar 
de mens op zich. Er is vrijwel niemand meer die zonder IT door 

het leven gaat. IT is echter als begrip heel breed geworden, van 
hardware, software, infrastructuur tot aan het “internet of things” 
en big data. als we over IT spreken moeten we ons eigenlijk 
eerst afvragen of we het over hetzelfde hebben. Persoonlijk 
vind ik in IT, met name vanuit de software-ontwikkelingskant, 
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de mogelijkheid om nieuwe wensen en ideeën werkelijkheid 
te laten worden en dat spreekt mij enorm aan.’

wat vind je van nieuwe initiatieven om 
iT-professionals te vinden, zoals weMatchiT?
‘Op zich een prima recruiting-initiatief om de keten korter 
te maken. Mondiaal zie je veel van dit soort initiatieven, 
waarbij vraag en aanbod sneller bij elkaar gebracht kunnen 
worden. Dus in een traditionele arbeidsmarkt lijkt dit 
prima. Ik geloof echter dat een organisatie die IT niet als 
hoofdactiviteit heeft, in de toekomst vrijwel zonder eigen 
IT-afdeling kan. Om “lean” te zijn en de concurrentie voor 
te blijven, zouden de medewerkers zich alleen bezig moeten 
houden met de core business van de organisatie en de 
overige activiteiten, bijvoorbeeld dus IT, zoveel mogelijk 
moeten outsourcen en eventueel gebruik maken van kleine, 
externe IT-teams.’

je doet heel veel, hoe ziet je week er 
doorgaans uit?
‘Ik doe best veel verschillende dingen, maar werk voornamelijk 
in tijdblokken. Daardoor kan ik me focussen op diverse 
activiteiten. Ik geloof heel erg in het concept van effectief 
werken. Daarom probeer ik bij alles wat ik doe mezelf af 
te vragen of het ook echt effectief werken is.
Ook sta ik redelijk vroeg op zodat ik al veel weggewerkt heb 
voordat de meeste organisaties beginnen en heb op vaste 
momenten gesprekken met het buitenland. verder zijn mijn 
avonden wat langer productief in verband met het tijdsverschil 
(van vijf uur in de zomer en vier uur in de winter) met mijn 
organisatie in suriname. En ik besteed daarnaast nog af toe 
wat tijd aan mijn netwerk. verder doe ik één keer per week aan 
yoga en ik fitness ook een paar keer per week. Op deze manier 

te slaan die nodig is voor de toekomst. En er is wellicht meer 
behoefte aan “collaboration en innovation skills” in plaats 
van puur kennis. van de organisatie vraagt dit om een 
integrale talentmanagement-aanpak met alle ingrediënten 
die daarbij horen.’

Als je een heel nieuwe iT-organisatie zou 
opbouwen voor een grote onderneming, 
wat zou je dan anders aanpakken dan nu 
gebruikelijk is?
‘Organisaties zoals we die nu kennen zijn veelal verdeeld 
in rollen en functies en stammen af van het industriële 
tijdperk. Om nieuwe generaties en turbulente veranderingen 
in de IT-sector het hoofd te kunnen bieden, is een ander 
soort organisatie nodig, waar bureaucratie, top-down 
denken en stroperigheid in besluitvormingsprocessen 
niet aan de orde is. Kleine flexibele units die als een soort 
netwerk met elkaar communiceren en waar talenten en 
potentieel van mensen optimaal benut worden, kunnen 
adequaat inspelen op kansen in de markt en veel sneller 
schakelen. Dat vraagt om talentmanagement, co-creatie 
en sociale innovatie in organisaties waarbij de traditionele 
functies (hokjes) en rollen gaan verschuiven of, groten-
deels, verdwijnen.’

probeer ik mijn lichaam, geest en ziel in balans te houden 
en voldoende energie over te houden voor al mijn activiteiten. 
De weekenden besteed ik voornamelijk aan mijn gezin.’

Hoe kan de toegevoegde waarde van iT getoond 
worden aan het executive Management?
‘De toegevoegde waarde ligt mijn inziens vooral in de innovatie-
mogelijkheden die IT met zich mee kan brengen. Niet zozeer 
in de huidige IT die nodig is voor de business. Dit vraagt dus 
om een proactieve houding van IT ten opzichte van het executive 
management en de business, waar ruimte voor co-creatie en 
innovatie essentieel is.’

Hoe kunnen innovaties tot concrete 
businessmodellen worden?
‘Door bijvoorbeeld innovaties tegen het licht te houden volgens 
de Blue Ocean strategy-systematiek (Kim & Mauborgne, 2005), 
kun je al snel zien of een innovatie daadwerkelijk tot een goed 
businessmodel kan leiden. Daarnaast kan een organisatie 
of team ook gebruik maken van het businessmodel-canvas 
waarbij je in zeer korte tijd het businessmodel inzichtelijk hebt 
en communiceerbaar kunt maken. Ik ben van mening dat 
organisaties hier aan te weinig tijd besteden en vaak te gefocust 
zijn op de concurrentie.’

je stelt dat ‘elke iT’er met turbulente verandering 
om moet kunnen gaan’. kun je dat toelichten?
‘Kijkend naar de reeds aanwezige “talent gap” van gekwalificeerde 
IT’ers die met de turbulente veranderingen in de sector om 
kunnen gaan, vraagt dit om een nieuw soort medewerker 
waarvan andere skills belangrijker zijn dan wellicht in het 
verleden werd gevraagd. Zo zijn er meer “duale denkers” nodig 
die zowel de business als de IT begrijpen, om daarmee een brug 
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