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IT’ers zijn zich bewust van de noodzaak tot bijblijven. Uit
de jaarlijkse Salary Survey van AG Connect en Berenschot
blijkt dat het overgrote deel trainingen of cursussen volgt
en van plan is om dat de komende jaren te gaan doen.
In het IT-opleidingendossier gaan we dieper in op het
opleidgedrag van de IT’er. Welke trainingen of cursussen
zijn favoriet, waarom wil hij bijblijven en bij welke opleiders
volgt hij zijn opleiding het liefst? We gaan dieper in op de
mogelijkheden om opleidingen thuis te volgen via MOOC’s
of andere zelfstudieportalen, op hoe je het gesprek aangaat
met je werkgever als je een opleiding wilt volgen, welke
trainingen, cursussen of certificaten het populairst zijn en
hoe belangrijk een IT-opleiding als vooropleiding eigenlijk is.

Organisaties zoeken al verschillende jaren naar
mogelijkheden om processen of delen daarvan uit te
besteden. De markt stabiliseert, blijkt uit onderzoek
waarover AG Connect vorig jaar publiceerde. Ook uit dit
onderzoek: Nederlanders willen vooral worden ontzorgd.
Hoewel er op het eerste gezicht weinig lijkt te veranderen,
zijn er wel allerlei andere (technische) ontwikkelingen die
invloed hebben op uitbestedingstrajecten. In hoeverre laat
low-code outsourcing uitsterven? En hoe besteed je (een
deel van) een agile project uit? In deze special gaan we in op
de trends die outsourcing beïnvloeden: wat zijn die trends
en hoe ga je daar als organisatie mee om?

Een van de meest toegepaste of besproken vormen van
kunstmatige intelligentie op dit moment is conversational
systems. Systemen als Siri of Alexa betreden de huiskamer
en bedrijven zoeken de zakelijke toepassing met chatbots.
Die waren er natuurlijk al lang, maar nu kun je er steeds
vaker ook goede gesprekken mee voeren of er echt vragen
aan stellen. In het thema Artificial Intelligence zoomen
we in op deze populaire niche binnen de kunstmatige
intelligentie: wat zijn de technologische ontwikkelingen en
hoe ziet de markt er uit? En zijn er succesvolle toepassingen
van chatbots?
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