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Nederland moet een datafederatie oprichten

Drie voorstaande experts uit de
wetenschappelijke wereld roepen op tot de
oprichting van een data-federatie in Nederland.
Zo’n constructie moet er voor zorgen dat
datadeling tussen onderzoeksinstellingen
en bedrijfsleven van de grond komt. Op deze
manier kan ook tegenwicht worden geboden
aan de monopolisering van big data door ITreuzen als Google, Apple, Microsoft, Facebook
en Amazon.
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