
Stuur je me nog even de uitnodiging voor de online bijeenkomst?’ 

Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn. ‘We zouden het heel 
erg leuk vinden als je daadwerkelijk langskomt. Lukt dat?’
‘Nou…’ Ik staarde naar mijn overvolle agenda in Outlook. ‘Je bent niet de enige 
op die dag. Maar weet je wat, ik probeer wat te schuiven en anders stuur ik wel 
een collega jullie kant op.’
 
Sinds de coronaversoepelingen zijn we massaal aan het inhalen en vliegen 
de uitnodigingen voor netwerkborrels, beurzen en congressen me om de 
oren. En al die uitnodigingen hebben één ding gemeen: we moeten achter de 
webcam vandaan en ons fysiek in een mensenmassa begeven. Het voelt alsof 
alle events en bijeenkomsten die de afgelopen coronajaren werden gecanceld 
of in een online jasje werden gestoken, nu de schade proberen in te halen. 
 
Nog maar kortgeleden waren we massaal online aan het netwerken en 
vergaderen, maar die tijd lijkt alweer achter ons te liggen. Zoom en Microsoft 
Teams groeien nog wel, maar zo explosief als in 2020 en 2021 zijn de cijfers 
niet meer. En als ik even advocaat van de duivel mag spelen: dat al die events 
gecanceld werden, had ook zo zijn voordelen. Het scheelde enorm veel reistijd 
en het bleek dat je ook via een scherm goed kunt vergaderen en interviewen. 
 
Iedereen wil een stukje van me en dan geen online handje in Teams, maar een 
échte handdruk. Het was even wennen (vliegen we elkaar om de hals, geven 
we een boks, een hand of volstaat een beleefd knikje?), maar inmiddels loop ik 
weer rond in mensenmassa’s alsof corona nooit heeft plaatsgevonden. 
 
Het grootste verschil met de periode voor en na corona, zit ‘m in onze manier 
van werken. ‘Cloud’ en ‘cloudtransformatie’ zijn hierbij de sleutelwoorden. Zo 
stegen de wereldwijde uitgaven aan cloudinfrastructuur-diensten in het eerste 
kwartaal van 2022 met 34 procent naar 55,9 miljard dollar. 

Volgens marktonderzoeker Canalys komt de groei voort uit het feit 
dat organisaties prioriteit geven aan digitaliseringsstrategieën om de 
marktuitdagingen het hoofd te bieden. Oftewel, organisaties hebben te maken 
met wereldwijde supply chain-problemen, cyberbeveiligingsbedreigingen en 
geopolitieke instabiliteit. In deze editie staan we uitgebreid stil bij het thema 
‘cloudtransformatie’ en passeren alle relevante partijen uit de markt de revue.
 
Ik wens je veel leesplezier! 
  
O, en als je me de komende tijd tegen het lijf loopt: een hand is prima…

Handen schudden
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