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CEO en voorzitter raad van 
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‘Het individu is 
Europa’s geheime 

wapen’

D
igitale transformatie staat 
hoog op de agenda in vrij
wel iedere organisatie. 
Nog nooit was het zo 
makkelijk om klanten te 
bereiken. Dat moet ook, 
want diezelfde klant wil 
snelheid, gemak en veel 
keus. In ruil daarvoor zijn 
mensen bereid om infor

matie over zichzelf prijs te geven. Ze 
accepteren – bewust – dat er steeds 
minder privacy is. Op dit snijvlak zit 
onze uitdaging. Samen met u willen 
we ervoor zorgen dat veiligheid en 
betrouwbaarheid van data en organi
saties voorop blijven staan. 

De geopolitieke concurrentie op het 
gebied van digitalisering is enorm. 
De Verenigde Staten hebben Sili
con Valley, en zijn als geen ander 
in staat om kapitaal aan te trek

ken. China loopt voorop als het 
gaat om Artificial Intelligence. 

De extreem planmatige aan
pak, veel financiering van
uit de overheid en weinig 
wet geving omtrent pri
vacy versterken deze 
positie. 
Blijft Europa achter? In 
mijn visie niet. Europa is 
een geweldige plek om te 
leven. In onze eeuwenou

de democratieën hechten we veel 
waarde aan individuele vrijheid. Juist 
die aandacht voor het individu is ons 
geheime wapen. We moeten respect 
voor privacy omarmen en technolo
gisch waarborgen, in onze instituties, 
producten en diensten. Daar zit onze 
kracht en maakt onze samenleving 
juist zo prettig.

Digitale veiligheid kent vele aspecten, 
u leest erover in dit nummer. Haroon 
Sheikh vergelijkt de digitale trans
formatie met de opkomst van de auto 
industrie halverwege de vorige eeuw. 
Hij trekt lessen uit het verleden, maar 
benadrukt in zijn betoog dat wij 
 mensen zijn. Met alle beperkingen  
van dien. Patricia Zorko weet hoe 
 Nederland ervoor staat op het gebied 
van digitale veiligheid en geeft inkijk 
in de Cyber Security Agenda. We laten 
ook zien dat cybersecurity niet alleen 
een issue mag zijn voorde afdeling 
ICT. Van werkvloer tot boardroom, 
iedereen moet zijn steentje bijdragen.

KPMG gaat graag met u in gesprek. We 
delen onze ervaringen en dilemma’s 
en gaan met u op zoek naar oplossingen. 
Ook dat is samenwerken.  
Op home.kpmg/nl/raad  vindt u alle 
informatie over onze programmering. 
Wellicht tot ziens op één van onze 
events.
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