Innovatie White Paper
Add something new

"Veel innovatie vereist een moed
die grenst aan absurditeit."
Astro Teller

Add something new
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Samenvatting
“Het is vaak makkelijker
om iets 10x beter te
maken dan om iets 10%
beter te maken.”

Astro Teller

Google

staat

wereldwijd

bekend

om

zijn

innovatiecultuur. Samen met de slagkracht van Atos
kunnen we ongekende dingen bereiken. In deze
whitepaper bespreken we een aantal onderwerpen
rond innovatie en cloud technologie: het versnellen
van digitale transformaties, de innovatiemethoden
van Google en Atos, Moonshot Thinking en het
vergroten van de implementatie snelheid.

Innovatie is cruciaal om te overleven
Innovatie is een hot topic in de strategie van veel
bedrijven. Dat heeft een goede reden. Onderzoek
bewijst dat innovatie in het bijzonder cruciaal is als
het gaat om het overleven van bedrijven. Innovatieve
bedrijven blijven de concurrentie voor. En in een tijd
waarin nieuwe concurrenten aan de orde van de dag
zijn

en

essentieel.

4

spelregels

veranderen,

is

innovatie

Innovatie leidt bovendien tot duurzamere en betere
producten. Innovatieve bedrijven zijn in staat in te
spelen op steeds kortere levenscycli van producten,
waardoor ze vele malen sneller en beter kunnen
reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Innovatie heeft ook voordelen voor de mens.
Werknemers worden doorgaans creatiever wanneer
de nadruk ligt op innovatie, wat resulteert in
interessante nieuwe ideeën (die uiteindelijk het
bedrijf helpen groeien). Bovendien zijn mensen die
in innovatieve bedrijven werken meestal gelukkiger
over hun werkomgeving.

Google Cloud gaat over innovatie en beveiliging
Google Cloud is ontworpen om uit te blinken op
twee gebieden: innovatie en beveiliging. Google
Cloud

bevordert

innovatie

met

het

ﬂexibele

‘pay-as-you-go’ systeem en een gebruiksvriendelijk
platform. Dit creëert de ideale omstandigheden voor
het

eenvoudig

en

goedkoop

starten

van

kleinschalige experimenten. Tegelijkertijd wordt er
voor gezorgd dat het platform klaar is om op te
schalen wanneer dat nodig is.

Google Cloud is, veel meer dan andere platforms,
veilig. Die veiligheid komt voort uit het gebruik van
het eigen netwerk van Google - het grootste ter
wereld. Al decennia lang investeert Google miljarden
in

eigen

infrastructuur,

met

alle

beveiligings

voordelen van dien. De beveiligingstechnologie voor
Google Cloud is dezelfde die gebruikt wordt voor
acht andere producten van Google met elk meer dan
een miljard gebruikers.
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Versnellen van de digitale transformatie
Sneller leren dan je omgeving. Om voorop te blijven lopen, moet je sneller leren en transformeren dan de
omgeving om je heen verandert. Sneller dan de rest van de wereld. Met het huidige tempo van
technologische ontwikkelingen boeken bedrijven die prioriteit geven aan innovatie de grootste
vooruitgang op hun digitale reis. Wat draagt bij aan succesvolle digitale transformaties?

1. Een band heeft een zanger

2. Als het zo is, is het aan mij

3. Open source technologie

Autonomie en eigenaarschap zijn

Samenwerken en delen van

Het is duidelijk dat het cruciaal is

cruciaal. Vertrouw je collega's

ideeën en ontwikkelingen

om 'de band samen te laten

verantwoordelijkheden toe en zij

zonder al te veel complicaties is

spelen' en als een team te

verrassen je met resultaten.

essentieel. Sommige innovaties

opereren. Nog belangrijker is dat

Google werkt met zijn eigen G

zijn te belangrijk om niet te

elke succesvolle band een zanger

Suite op een technologie

delen. Een open source

heeft. Stap één bij het versnellen

gedreven benadering van dit

omgeving moedigt deze

van uw digitale transformatie is

onderwerp. Medewerkers van

mentaliteit aan.

het hebben van een visionaire

Google kunnen elkaars

leider die een duidelijk beeld

documenten bekijken, ongeacht

schetst van wie je bent en waar je

hun positie bij Google. In plaats

heen gaat als bedrijf. Op deze

van toestemming te vragen voor

manier kunnen bandleden

het bekijken van een document

vervolgens hun eigen doel vinden

moeten Googlers toestemming

- of, analoog aan het voorbeeld,

vragen om te voorkomen dat een

hun eigen instrument bespelen.

speciﬁek bestand met anderen

nodig

wordt gedeeld. Dit systeem is
eﬃciënt voor het decentraliseren
van verantwoordelijkheden en het
stimuleren van samenwerking.
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Met een open source omgeving
kunnen meerdere mensen van
binnen en buiten het bedrijf een
bijdrage leveren en de
beschikbare ideeën en
ontwerpen gebruiken. Meer
kennis wordt gecombineerd bij
het samenwerken aan nieuwe
en innovatieve ideeën om
digitale transformatie te
versnellen.

“Moonshots beginnen niet
met het brainstormen over
slimme antwoorden.
Ze beginnen met het moeilijke
werk om
de juiste vragen te vinden.”
Astro Teller

4. Cultiveer chaos

5. Datagestuurde beslissingen

6. Geen kostenpost

Innovatie en routines of oude

Toonaangevende bedrijven

Het is cruciaal om investeringen in

denkpatronen gaan niet goed

hebben gecentraliseerde, cloud

digitale transformatie te baseren

samen. Innovatie heeft chaos en

gebaseerde data-infrastructuren

op bedrijfsdoelstellingen. Hoewel

willekeur nodig - deze fungeren

gebouwd om initiatieven tussen

CEO's vaak digitale transformatie

als de beste voedingsbodem voor

afdelingen beter te laten

pogingem leiden, worden veel van

baanbrekende gedachten. Voelt

communiceren en te

deze inspanningen nog steeds

dat rommelig aan? Als dat zo is,

ondersteunen. Wanneer

gezien als kostenposten. De

dan ben je waarschijnlijk op de

gegevens onvolledig zijn of

noodzaak om investeringen te

goede weg. Cultiveer chaos en

gefragmenteerd in silo's, worden

onderbouwen is cruciaal - door

reken op het onverwachte.

samenwerking en het verenigen

digitale transformatie niet te zien

van initiatieven uiterst complex.

als kostenpost maar als
investeringsstrategie, ga je
ROI-methodieken gebruiken en
innovatieprojecten koppelen aan
bedrijfsresultaten.

Samenvattend zijn twee dingen essentieel: Ten eerste maakt of breekt cultuur een digitale transformatie.
Ten tweede gebruiken succesvolle bedrijven Cloud technologie voor digitale transformatie door
samenwerking te verbeteren, data te centraliseren en de kwaliteit van informatie te verbeteren.
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Atos’ vermogen om te innoveren met een klantgerichte
aanpak

Atos heeft enorm veel innovatie ontwikkeld in

OHC is gebaseerd op Anthos en de open-source

samenwerking

Die

platforms Kubernetes en Open Stack. Het gebruik

klantgerichte aanpak, de samenwerking met de

van OHC helpt de operationele effectiviteit van

klant als partner, creëert enorme waarde voor de

bedrijven te vergroten en garandeert een snelle

gebruikers van die klanten.

implementatie van nieuwe applicaties.

KI labs

De toekomst is quantum

Atos heeft samen met Google Cloud onlangs zijn

Atos gelooft dat Quantum Computing algemeen

derde AI lab geopend in Parijs, naast de bestaande

gebruikt zal worden in 2030 en investeert daarom

AI labs in Londen en Dallas. Organisaties met

zwaar in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van

concrete AI-uitdagingen kunnen deze labs bezoeken

rekenkracht. Quantum computing realiseert tal van

om te ontdekken hoe AI innovatieve oplossingen

verbeteringen

kan bieden.

energieverbruik dankzij het vermogen om complexe

met

klanten

of

partners.

in

tijd,

kwaliteit,

kosten

en

problemen op te lossen in kortere tijd en het feit dat
Daarnaast heeft Atos de Open Hybrid Cloud (OHC)

het machine learning en prescriptieve analyse

oplossing ontwikkeld. Dit is een oplossing waarmee

signiﬁcant verbetert.

klanten eenvoudig informatie naar de cloud kunnen
overbrengen.

“We tekenen in op ieder groot
maatschappelijk probleem, als
we een manier kunnen vinden
om het op te lossen”
Astro Teller
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Aim for the moon - innovatie als DNA

Innovatie is volledig geïntegreerd in de manier van

… en kijk wat je kunt bereiken

werken van Google. Innovatie is feitelijk het

Google overweegt meer dan 100 ideeën per jaar,

bestaansrecht van Google. Dat zit bijvoorbeeld in

variërend van duurzame energie tot zelfrijdende

het volcontinu verzamelen van feedback van klanten

auto’s. Slechts een paar ideeën worden projecten en

en gebruikers, ook voor de standaard processen.

niemand weet of deze projecten daadwerkelijk de

Andere

maan zullen bereiken. Het duurt het meestal jaren

voorbeelden

zijn

recruitment

en

teamsamenstelling, het delen van ideeën, een

voordat deze projecten zijn gerealiseerd.

volledige focus op gebruikers en het 70/20/10
model. In dit model besteden medewerkers 70% van

Op pagina 13 hebben we een aantal fascinerende

de tijd aan hun kernactiviteit, 20% aan onderwerpen

projecten van X beschreven: Wing (drone-bezorg-

die verband houden met die kernactiviteit en 10%

diensten), Loon (internet toegang in afgelegen

aan niet gerelateerde onderwerpen en activiteiten.

gebieden

via

ballonnen),

Waymo

(zelfrijdende

auto's) en Malta (duurzame energie opslag in
Aim for the moon...

gesmolten zout) .

Wanneer je bij Google aan innovatie denkt, denk je
aan Moonshot Thinking. Deze strategie levert
spectaculaire

oplossingen.

Moonshot

Thinking

moedigt je aan om te denken in ‘10x beter’ in plaats
van ‘10% beter’.

“De wereld wordt

niet beperkt door IQ,
maar door lef
en creativiteit.”
Astro Teller

Moonshot thinking is de basis strategie voor heel
Google. Een aparte divisie, opgericht in 2010,
concentreert

zich

volledig

op

Moonshot

Thinking-gerelateerde innovatie; Google X. Het doel
van X is niet om de problemen van Google op te
lossen (dat doen de Googlers al), noch is de missie
ﬁlantropisch. X bestaat om radicale bedrijven te
creëren die de moeilijkste problemen ter wereld
oplossen en mogelijk de volgende Google kunnen
worden.
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Vier Google X Moonshots die
enkele van de moeilijkste problemen
ter wereld oplossen.

12

Waymo
X was de thuisbasis van het Google
zelfsturende-auto-project. Dit had tot doel om
technologie te ontwikkelen die mobiliteit kan
transformeren; door het aantal verkeersdoden als
gevolg van menselijke fouten te verminderen, de
miljarden uren die in het verkeer worden verspild te
reduceren of door dagelijkse bestemmingen binnen
handbereik te brengen voor mensen die niet in staat
zijn om te rijden. In 2016 is het project bij X
‘afgestudeerd’ en werd het Waymo.

Wing
Wing ontwikkelt een verkeersplatform waarmee
onbemande vliegtuigen kunnen navigeren rond
andere drones, bemande vliegtuigen en obstakels
zoals bomen, gebouwen en hoogspanningsleidingen.
Het is een autonome dronebezorgdienst die toegang
tot goederen verbetert, verkeerscongestie in steden
vermindert en de CO2-uitstoot van goederenvervoer
reduceert.

Malta
Op Malta wordt technologie ontwikkeld die
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
opslaat als warmte in grote tanks met gesmolten
zout op hoge temperatuur en als kou in grote tanks
met gekoelde vloeistof. Het systeem slaat energie
op als er een overschot is en levert aan het net als
de vraag naar energie hoog is. Daarmee overbrugt
Malta de tijd tussen energieproductie en
energieleverantie.

Loon
De helft van wereldbevolking heeft geen internet
toegang. Loon wil daar verandering in brengen. In
plaats van internet via de grond proberen uit te
breiden, brengt Loon het naar de lucht via een
netwerk van ballonnen, reizend over de rand van de
ruimte om de internettoegang naar
plattelandsgebieden uit te breiden. Loon is daarmee
ook een netwerkoplossing in geval van een ramp.

Hoe de American Cancer Society Google Cloud gebruikte om
beelden van borstkanker sneller en beter te analyseren met
machine learning
Een van de meest veelbelovende en belangrijkste toepassingen van machine learning is het vinden van
betere manieren om levensbedreigende aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen, waaronder
ziekten zoals kanker. Kanker is een van de meest voorkomende doodsoorzaken en is verantwoordelijk voor
bijna een op de vier sterfgevallen. Preventie en vroege detectie zijn van cruciaal belang om de
overlevingskansen te vergroten. De ontwikkeling van kennis over levensstijlfactoren, diagnoses en de
behandeling van speciﬁeke subtypen van kanker is essentieel om kanker beter te bestrijden.
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De American Cancer Society gebruikt Google Cloud
om

de

manier

waarop

gegevens

Machine Learning als onderzoeksoplossing

worden

geanalyseerd opnieuw uit te vinden. In het afgelopen

Om deze problemen op te lossen, werkten Dr.

decennium heeft ACS een prospectieve studie

Gaudet en de American Cancer Society samen met

uitgevoerd met data van meer dan 184.000 mannen

Slalom, een Cloud-partner, om 'deep learning' te

en vrouwen, om te onderzoeken hoe factoren als

vergemakkelijken.

lengte,

kenmerken,

standaardisatie was daarbij essentieel: consistente

persoonlijke- en familiegeschiedenis de etiologie en

vertaling van de afbeeldingen, met genormaliseerde

prognose van kanker beïnvloedt.

kleuren en uniforme opslag.

gewicht,

demograﬁsche

De

kwaliteit

van

de

Mia M. Gaudet, directeur van epidemiologisch
onderzoek bij de American Cancer Society, maakte

Slalom gebruikte Google Cloud Platform om een

daarbij gebruik van een end-to-end machine learning

end-to-end machine learning pipeline te bouwen:

oplossing, gebouwd op Google Cloud voor het
uitvoeren

van

een

diepgaande

analyse

●

van

Cloud ML Engine voorbewerking maakte
model training en batch voorspellingen

weefselmonsters van patiënten met borstkanker.

mogelijk. Afbeeldingen werden opgeslagen

Met

met Cloud Opslag.

de

medische

dossiers

en

chirurgische

weefselmonsters van 1.700 deelnemers bij wie

●

Compute Engine zorgde voor beeldconversie

borstkanker was vastgesteld, onderzocht Dr. Gaudet

en initieerde Cloud ML Engine training en

beelden van het tumorweefsel om te bepalen welke

voorspelling jobs.

levensstijl,

medische

en

genetische

factoren

●

Met Keras en TensorFlow backend

verband houden met welke soorten borstkanker en

ontwikkelde Slalom een auto-encoder model.

of eventuele kenmerken van het borstkanker weefsel

Vervolgens werden met Cloud ML Engine de

zich laten vertalen in een betere prognose.

afbeeldingen omgezet in reeksen getallen en
vectoren.

De technologische uitdagingen bij het analyseren

●

Deze werden vervolgens geclusterd met

van de 1.700 beelden van borstweefsel waren

TensorFlow, opnieuw met behulp van Cloud

aanzienlijk. De

gepatenteerde hi-res afbeeldingen

ML Engine. Het resultaat was een set

waren tot wel 10GB groot en niet gecomprimeerd.

clustertaken, die ACS zal gebruiken in

Wanneer de afbeeldingen van diverse formaten naar

vervolganalyses.

een bruikbaar formaat omgezet zouden worden had
het een team van getrainde pathologen drie jaar
gekost om ze allemaal te analyseren. Met alle
bijbehorende kosten van dien. Daarbij is de vraag of
bepaalde patronen wel door mensen gedetecteerd
kunnen worden.
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Met deze aanpak werd de analyse in drie maanden

De cloud infrastructuur en processen zijn zo

afgerond - twaalf keer sneller dan op de traditionele

ontwikkeld dat deze in vergelijkbare

manier - en met een hogere accuratesse en grotere

kunnen worden hergebruikt.

samenhang.

De

analyse

bracht

projecten

interessante

resultaten voort: potentieel signiﬁcante patronen in

Als Google Cloud vinden we het een voorrecht dat

het

de

onze technologie de medische wetenschap helpt om

toekomst helpen deze patronen mogelijk bij de

resultaten te verbeteren en sterfte door kanker te

identiﬁcatie van risicofactoren en prognoses.

reduceren.

kankerweefsel

werden

geïsoleerd.

In

“Door Cloud ML Engine te gebruiken om kankerafbeeldingen te analyseren,
krijgen we een beter beeld van de complexiteit van borsttumorweefsel
en hoe bekende risicofactoren leiden tot bepaalde patronen,” aldus Gaudet.
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1.

Persistence - Bouw een innovatiecultuur
stapje voor stapje op en omarm weerstand.
Accepteer dat niet elk idee in de praktijk een
succes zal worden. Streef optimalisatie na.
Als iets uiteindelijk niet werkt… experimenteer
snel en experimenteer vaak. En vooral: leer
van fouten.

Implementatie snelheid is
key voor innovatie.
De snelheid van implementatie is essentieel

2.

People - Een belangrijk onderdeel van het

voor innovatie. Welke factoren dragen bij aan

toepassen van innovaties is de juiste mensen

het worden van een agile organisatie als het

vinden en houden. Niet iedereen zal even

op

Brands,

enthousiast zijn om buiten de gebaande

redacteur van Chief Executives, onderzocht

paden te treden. Neem organisatiestructuren

de key factoren die een rol spelen bij de

goed onder de loep en, indien nodig, pas ze

snelheid van implementatie. Hij is ervan

aan. Uiteindelijk is het cruciaal dat iedereen

overtuigd dat de toepassing van innovaties

zich betrokken voelt bij de bedrijfsvisie en

afhankelijk is van drie P’s.

-doelen. Dat leidt tot draagvlak voor innovatie

innovaties

aankomt?

Robert

en een snellere implementatie van nieuwe
ideeën.

3.

Process - Om resultaten te boeken in het
innovatieproces, is een goed gestructureerd
proces essentieel. Een gestructureerd proces
van ontwerpen, afstemmen en herhalen heeft
de voorkeur. Dit verhoogt de productiviteit en
de haalbaarheid. In dit proces zijn met name
screening,

testen,

commercialiseren

en

beoordeling van belang. Als werknemers
regelmatig volgens dit proces werken, worden
innovatie cycli korter en sneller.

Wil je meer informatie over of praten
met iemand van Google Cloud en Atos
om iets nieuws te realiseren?
Kijk dan even op
www.addsomethingnew.com.

