
December is traditiegetrouw de maand waarin je ongestraft en uitgebreid 
kunt terugblikken. Maar net als in het geval van 2020, heb ik vooral de 
behoefte om door te spoelen en zo snel mogelijk met het nieuwe jaar 

te beginnen – waarin hopelijk wat minder vaak het woord ‘corona’ voorkomt.  

De verleiding is groot om allerlei spannende scenario’s te verzinnen voor 2022, 
maar de ervaring leert dat het verstandiger is om bescheiden in te steken. 
Wat dat betreft kunnen we leren van het verleden. Neem Apple-topman Steve 
Jobs, die in 2003 zijn afschuw uitsprak over muziekabonneediensten: “Dit gaat 
nooit werken. Zelfs als je de wederkomst van Jezus in een abonnementsvorm 
zou gieten, zou het gedoemd zijn te mislukken.” 

Of wat te denken van de voormalige Microsoft-topman Steve Ballmer, die in 
2007 stellig verkondigde dat de iPhone nooit een significant marktaandeel zou 
bereiken? YouTube-oprichter Steve Chen twijfelde in 2005, toen zijn bedrijf 
net was opgericht, hardop over de levensvatbaarheid van de videodienst: “Ik 
weet het niet hoor… er zijn gewoon niet genoeg video’s die ik zou willen zien.” 
Een jaar later verkocht Chen YouTube voor 1,65 miljard dollar aan Google. 

Ik bedoel maar. 

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat 2021 de IT-branche geen 
windeieren heeft gelegd. Sterker nog, “Dit jaar was vanuit een business 
perspectief een prima jaar”, aldus Bart van Rheenen, Managing Director van 
ArrowECS Benelux (zie ook het uitgebreide interview op pagina 13). Mede 
dankzij de goede Nederlandse infrastructuur, de massale adoptie van cloud 
en SaaS én de fabrikanten die hun samenwerkingstools naar een hoger plan 
tilden. 

Deze trend zal zich volgend jaar gewoon doorzetten, ook als we in toenemende 
mate naar een hybride model gaan. Maar juist het succes en de grote vraag 
zorgen voor een eerste knelpunt: een overspannen arbeidsmarkt. Er is een 
nijpend tekort aan IT-specialisten en het ziet er niet naar uit dat dit snel wordt 
opgelost. Daarnaast is er nog een heel praktisch probleem: een tekort aan 
chips. De pandemie heeft de chipproductie tot stilstand gebracht en hoewel 
alles nu weer mondjesmaat op gang komt, houden de tekorten tot diep in 
2022 aan. Om nog maar te zwijgen over de schaarste aan en exploderende 
prijzen van zeecontainers. 

Maar als we naar het grotere plaatje kijken, wordt 2022 een jaar vol groei en 
mogelijkheden – dat is in ieder een voorspelling waar ik me geen buil aan kan 
vallen. 

Veel leesplezier!
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