
Volgende regel! Punt! O, nee. Wacht. Nieuwe alinea! Nee! ARGHHH!’
 
Het is begin jaren 2000 en het is mijn eerste werkdag bij mijn  nieuwe 

werkgever. Om me heen wordt in alle rust gewerkt, maar het geluid van 
toetsaanslagen wordt afgewisseld met opgewonden geschreeuw. Het is 
mij alleen onduidelijk waar dat nu precies vandaan komt. Ik probeer het te 
 negeren, net als mijn collega’s die onverstoorbaar doortypen. Om er zeker 
van te zijn dat ik geen stemmen hoor die er niet zijn, pols ik even later voor-
zichtig of ik de enige ben die iets hoort.
 
‘O, maak je geen zorgen. Dat is Edwin’, is het antwoord. Ik trek vragend mijn 
wenkbrauwen op. ‘Wie?’ ‘Heb je hem nog niet ontmoet? Hij zit in het maga-
zijntje hier op de gang.’
 
Het bleek dat Edwin vanwege ernstige RSI-klachten geen computermuis kon 
aanraken en sinds kort werkte met spraakherkenningssoftware. Het was voor 
hem allemaal nieuw en aangezien hij over een nogal luide stem beschikte, 
was hij met zachte hand in een apart hokje geplaatst waar hij ongestoord 
teksten kon dicteren. Of beter gezegd: teksten naar zijn scherm kon  schreeu-
wen.
 
Ik moest aan deze ervaring denken na een gesprek met Jordy Onrust, de 
 oprichter van het Nederlandse bedrijf ORdigiNAL, de grootste distributeur 
voor spraakherkenningsoplossingen ter wereld (zie pagina 12). De ont-
wikkelaars van spraakherkenningssoftware hebben de afgelopen jaren niet 
stilgezeten en inmiddels werken deze tools nagenoeg perfect – denk maar 
aan het gemak waarmee je bijvoorbeeld even snel een WhatsAppje kunt 
inspreken. Maar wat volgens de ORdigiNAL-directeur nog altijd enigszins 
wordt vergeten, is  hoezeer de productiviteit kan worden verhoogd dankzij 
spraakherkenning. “Als je je e-mails met je stem kunt beantwoorden, werk je 
drie keer sneller en heb je bovendien een betere houding.”
 
Inmiddels wordt er gewerkt aan oplossingen waarbij verslagen van ver-
gaderingen en online meetings dankzij kunstmatige intelligentie automa-
tisch worden uitgewerkt. Na een dag vol Teams- en Zoom-sessies hoef 
je dan alleen nog maar je mailbox te openen om alles op je gemak na te 
lezen. Superhandig, en wat mij betreft mogen oplossingen als deze liever 
vandaag dan morgen worden gelanceerd. Het had mij namelijk een hoop 
werk gescheeld bij het uitwerken van het interessante ChannelConnect  
Grotetafelgesprek. In dit gesprek gingen Tako Nijssen (Kaspersky), Joost 
Jetten (Logitech Benelux), Marcel van de Gender (Channext) en Joost Dries-
sen (iMediate) met elkaar in discussie over de rol en de uitdaging van chan-
nelmarketing. Een uitgebreid verslag is te vinden op pagina 16, een video op 
onze website channelconnect.nl.
 
Overigens vind je bij dit nummer van ChannelConnect een exemplaar van het 
rapport State of the Dutch Datacenters – 2021 The Road To  Discovery, een 
jaarlijkse studie geïnitieerd door de Dutch Datacenter Association (DDA). 

Ik wens je veel leesplezier!

Stemmen
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