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Frankrijk gaat digitaal voor een radicale verandering in alle aspecten van het land 

 

Elk bedrijf, elk land en elke stad gaat digitaal om te profiteren 
van de unieke mogelijkheden van de volgende fase van het 
internet: het Internet of Everything (IoE). Een van de landen die 
in de digitale transformatie het voortouw neemt is Frankrijk.  

Cisco gaat een samenwerkingsverband met de Franse 
overheid aan om bij te dragen aan de groei, concurrentiekracht 
en werkgelegenheid voor het land. Voor dit initiatief maakt 
Cisco gebruik van zijn netwerk en het IoE. Frankrijk beschikt al 
over een sterke traditionele infrastructuur, met wegen, 
waterwegen, gebouwen en zelfs parkeervoorzieningen. Nu wil 
het land zich toeleggen op het uitbouwen van de digitale 
infrastructuur, wat de productiviteit vergroot, banen schept en 
het leven van zijn inwoners verbetert. Ook de cyberbeveiliging 
in het land, binnen bedrijven en het consumentengebruik 
wordt verbeterd. 

Door de digitalisering van het land te bespoedigen, helpen 
consultants van Cisco® Frankrijk het tempo op te voeren, 
innovatie te stimuleren en nieuwe banen te creëren. Hiertoe 
biedt Cisco ondersteuning bij het ontwikkelen van de 
innovatiemogelijkheden van het land met zijn kennis en kunde 

op het gebied van onderwijs, infrastructuur, slimme steden, 
cyberbeveiliging en meer. Met het Networking Academy-
programma van Cisco worden 200.000 studenten in het land 
getraind in de technologieën van de toekomst zodat Franse 
ondernemingen over alle noodzakelijke vaardigheden 
beschikken om het digitaliseringsproces verder vorm te geven. 
Tevens worden nieuwe innovatiecentra opgezet en krijgen 
bedrijven hulp bij het ontwikkelen van toepassingen. In slechts 
90 dagen realiseert dit land daarmee de uitvoering, toegang 
tot resources en best practices waarmee $ 720 miljard aan 
onaangeboorde IoE-waarde wordt vrijgemaakt en 1,1 miljoen 
banen kunnen worden gecreëerd. Deze transformatie draagt 
bij aan de algehele concurrentiepositie van Frankrijk door 
banengroei, onderwijs, cyberbeveiliging, innovatie en 
initiatieven van ondernemers in het land te ondersteunen. Naar 
verwachting krijgt ook het bruto binnenlands product van 
Frankrijk hiermee een impuls van 1-2 procent. Frankrijk krijgt 
de kans om te innoveren op basis van Franse normen en 
waarden: een egalitaire peer-to-peer internetarchitectuur. Een 
architectuur die nieuwe digitale vrijheden en aanzienlijke 
sociaaleconomische groei met zich meebrengt. 
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Naar verwachting zal Frankrijk waarde gaan genereren met het Internet of Everything: 

   
In drie jaar tijd worden 200.000 
mensen getraind voor functies binnen 
het digitale netwerk 

Nieuwe manieren om digitaal toegang 
te verkrijgen tot openbare diensten, 
met name in landelijke gebieden 

Een investering van $ 100 miljoen 
door Cisco in Franse start-ups 

 

“De minister-president zette graag zijn handtekening onder de overeenkomst, die een 
ontwikkelingskans en een weg naar groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid 
voor het land vertegenwoordigt.” 

John Chambers, Executive-voorzitter, Cisco 


