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Inmei 2014 gaf Aegon-ceo AlexWynaendts een
interview aanHet Financieele Dagblad. Het was
een ‘dubbelgesprek’, tegenover hem zat Pieter
van der Does, oprichter van de jonge onlinebe-
taaldienst Adyen. Op de vraag ofWynaendts ooit
van dit bedrijf had gehoord zei hij: ‘Nee, eerlijk
gezegd niet.’ In de loop van dat jaar werd Adyen
door investeerders gewaardeerd op€1,2mrd.

D O O R

J A N F R E D
VA N W I J N E N

DEDIGITALE
TIJDMACHINE
DeFDTransformers
200 iseennieuwe,
jaarlijkse ranglijstdie
wordtsamengesteld
doorHetFinancieele
DagbladenVlerick
BusinessSchool.
Hoeverzijnde
grootsteNederlandse
ondernemingen
inhundigitale
transformatie?

vertellen een groot verhaal. Over
nieuwe relaties tussenmensen en
bedrijven. Over businessmodellen
die ooit ondenkbaar waren en nu
onmisbaar zijn. Over talent dat
vroeger voor de klas stond om
sommen uit te leggen en nu in de
telefoon staat van elke headhunter.
Ze dwingen oude bedrijven om
hun nieuwe denk- enwerkwijze te
omarmen. Ze zijn demotor van de
digitale omwenteling.

De transformatie is meer dan
een trend. Het is een tijdmachine
tussen parallelle werelden. In de
ene leeft de ‘digital native’: nooit
een kantoor gehad, geen auto
nodig (daar heb je Uber voor),
gelooft in het delen van ideeën
en ziet producten als innovaties
die nooit af zijn.

Misschien was het een eyeopener,
misschien niet. In elk geval creëer-
deWynaendts daarna een fonds
waarmee Aegon kon investeren in
fintech, het etiket voor jonge finan-
ciële bedrijven in cyberspace.

Bijna elke bedrijfstak kent in-
middels zo’n categorie, meestal
met het woord ‘tech’ erachter. Ze
zijn misschien nog klein, maar ze
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In de andere leeft wat
The Huffington Post de
‘digital immigrant’ noemt:
statusgevoelig, worka-
holic, extreem gericht
op resultaat, ervaart
samenwerken als een
nederlaag.

En daartussen zit de
‘transformer’: het bedrijf
dat zich als een Baron
vonMünchhausen aan
de eigen haren uit het
analoge tijdperk hijst,om
relevant te blijven in een
wereld van ‘tribes’, open
source en de ongemak-
ken van cybercrime.

Het Financieele Dag-
blad, zelf midden in zo’n
proces, onderzoekt deze
transformatie. Samen
met onze partner, Vlerick
Business School, hebben
we de 200 grootste Ne-
derlandse ondernemin-
gen doorgelicht. Ruim
een kwart van deze be-
drijven was zelfs bereid
om gedetailleerde infor-
matie met ons te delen.

Dankzij hun openheid
kunnenwij de eerste
ranglijst voor digitale
transformatie presente-
ren: koplopers van aller-
lei bedrijfstakken, en in
essentiële vaardigheden
als talentmanagement,
strategie of technologie.

We bieden unieke,
nieuwe inzichten. Welk
bedrijfsproces heeft
het eerst profijt van
digitalisering?Welke
vaardigheid is het sterkst
ontwikkeld in de retail?
En we zullen dat jaarlijks
herhalen. Want er is niets
veranderlijker dan het
digitale tijdperk.

Angst is een goede raadgever, als je
moet afgaan op de adviseurs in het
digitale domein. De eenwakkert de
vrees aan ombuiten de prijzen te
vallen: zo zal in 2020 dewaarde van
e-commercewereldwijd zijn opge-
lopen tot bijna $1000mrd volgens
consultant Accenture enwebwinkel

met of zonder
muisklik. Gsm-sys-
temen houden
elke beweging
die jemet eenmo-
bieltje maakt bij.
Producten hebben
sensors diemeten
waar ze zijn, hoe-
lang ze over hun
reis doen enwie
er met zijn vingers
aan zit. Al die data
liggen in pakhui-
zen vol spinnende
computers, die in
2025 evenveel
stroom verbruiken
als de elektriciteit
die nu wereldwijd
wordt opgewekt.
De big-data-explo-
sie kan alleen ver-
standige beslissin-
gen opleveren als
het management
snapt wat je er wel
en niet mee kunt
doen.

Wij, Vlerick
Business School
en Het Financieele
Dagblad, geloven
sterk in de kracht
van kennisdeling.
Er liggenwrakstuk-
ken langs deweg
naar digitale trans-
formatie (lees het
horrorverhaal over
de Britse BBC,
p. 32-36), maar
succesverhalen
zijn er ook. Sommi-
ge bedrijven zitten
in een vergevor-
derd stadium. Met
dit onderzoek, en
via interviewsmet
digitale leiders ver-
spreidenwij hun
kennis van en er-
varingmet digtiale
transitie.

WAAROM
DEZE
RANGLIJST?

Alibaba in een geza-
menlijk onderzoek.
Dat is een vervier-
voudiging in zes jaar.
Of neem het internet
der dingen, een snel-
groeiend kind van de
digitale economie.
Adviesbedrijf McKin-
sey schat de waarde
van dezemarkt op
$11.100mrd in 2015.

De ander mikt op
angst om te verliezen:
in 2019 kan de schade
door hackers oplopen
tot $2100mrd,
aldus analist Juniper
Research. Achter-
blijven kost geld,

maar meedoen ook.
De effecten van online-

handelsplatforms en digitale
concurrentie leiden in verschil-
lende bedrijfstakken al tot een
omzetdaling van 6 procentpunt,
volgensMcKinsey. Zoals in de
e-commerce: demondiale reu-
zen Alibaba en Amazon geven
nu zulke kortingen dat veel
succesvolle webwinkels terrein
verliezen.

Er zijn meer redenen om
digitalisering serieus te nemen.
Het is namelijk spelenmet
lucifers. In zijn FD-columnwaar-
schuwt big-dataconsultant Mar-
tin Heijnsbroek regelmatig voor
een heilig geloof in de slimme
computer. Een algoritme biedt
echter geen zekerheid, het
helpt alleen om kansen in te
schatten. Denk aan de progno-
ses voor de Amerikaanse ver-
kiezingen: de grootste big-da-
tablunder van de eeuw.

En van dat soort data komt
er alleenmaar meer. Websites
registreren alles wat je doet,

Opwegnaar
hundigitale
transformatie
begevenveel
bedrijvenzich
oponbekend
terrein.De
koplopers
indeFD
Transformers
200delenhun
kennisen
ervaring.
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Werkroutines zijn vaak het eerste
slachtoffer van digitale transforma-
tie. Het Financieele Dagblad, opge-
richt in 1796, is de eerste Nederland-
se krant waar journalisten uitsluitend
voor het web schrijven—de papieren
editie wordt apart samengesteld.
Deadlines zijn nu verspreid over de

Hoe nauw is de ceo betrokken
bij de digitale transformatie?
Lopen de fysieke en de digi-
tale klantervaring naadloos in
elkaar over?Wordt de digitale
dienstverlening ondersteund
door een platform dat interne
en externe data integreert?

WAAROM
VLERICKEN
HETFD?

hele dag, enworden
niet langer bepaald
door hetmoment
dat de krant naar de
drukker gaat.
Onze redacteuren
nemen nu de opmaak
van dewebartikelen
grotendeels voor hun
rekening. Maar de
meest fundamentele
vernieuwing is toch
het inzicht dat journa-
listen hebben in hun
publiek. Ze kunnen
zien hoe goed hun
stukkenworden ge-
lezen en aanwelk on-
derwerp veel behoef-
te is. De lezer heeft

De antwoorden
op dit soort vra-
gen zijn essen-
tieel voor een
goed oordeel
over de digitale
transformatie,
maar natuurlijk
loopt geen
enkel bedrijf
ermee te koop.

Toch heb-
benwe dit
soort gede-
tailleerde data
opgevraagd
bij iedereen
die eindverant-
woordelijk is
voor dit proces

nu demogelijkheden omonline
een persoonlijke ‘krant’ samen
te stellen, met eigen onderwer-
pen. Noem het cocreatie.

In zijn eigen domein heeft
ook onze partner Vlerick Busi-
ness School grote ervaring
met het thema. De opleiding
voor ‘executive education’ is
al vijf jaar op rij de beste in de
Benelux, volgens The Financial
Times. De school, die is verbon-
den aan de universiteiten van
Gent en Leuven, heeft een ster-
ke reputatie in digitale bedrijfs-
voering en strategie. Dat is voor
een belangrijk deel te danken
aan de onderzoeksgroep van
SteveMuylle en Stijn Viaene, de
voortrekkers van dit onderzoek.

De FDTransformers 200
komt voort uit intensieve sa-
menwerking tussen een journa-
listiek en eenwetenschappelijk
bedrijf, die samen een be-
langrijke nieuwe ontwikkeling
onderzoeken. Een combinatie
van inzichten uit onze beide
werelden.

in zijn organisatie. We
stuurden een lijst met
36 vragen, die betrek-
king hebben op zes
verschillende digitale
vaardigheden. Van de
tweehonderd grootste
Nederlandse bedrijven
hebben er 61 meege-
daan. Daarvan hebben
vijftig de vragenlijst volle-
dig ingevuld.

Bij elke vraag konden
ze aangeven in hoever-
re het onderwerp van
toepassing is op hun
eigen situatie, op een
schaal van een tot zeven.
Dit is de veelgebruikte
Likert-schaal voor weten-
schappelijk psychome-

Voorditon-
derzoeken
deranglijst
zijnFDen
Vlerickeen
intensievesa-
menwerking
aangegaan.
Hoestaat
hetmethun
eigendigitale
transforma-
tie?

WATISDE
METHODE-
VLERICK?
Demeeste
informatiedie
inzichtbiedt
indigitale
processen is
nietopenbaar.
Viaeenenquête
deeldenveel
bedrijven
tochhun
keukengeheim.

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0

/ 0 0 5



5

De verschillen tussen respon-
denten zijn groot. En de ene
bedrijfstak is wat verder dan
de andere. Maar onder de
200 grootste bedrijven is een
duidelijke kopgroep te onder-
scheiden, die een volwassen
stadium van digitalisering

LESSEN
UITHET
ONDERZOEK

heeft bereikt.
Ook zijn er or-
ganisaties die
daar al dicht
in de buurt
komen. Toch
is de groep die
net de eerste
stappen heeft
gezet veruit
het grootst.
Dit magazine
gaat over de
koplopers. We
geloven name-
lijk niet in ‘rot-
ten tomatoes’.
We honoreren
alleen de orga-
nisaties in een

vergevorderd stadium.
Deze koplopers staan
verderop in dit magazine
genoteerd per bedrijfs-
tak en vaardigheid (vanaf
p. 73). Op de volgende
pagina’s publiceren we
alvast een paar alge-
mene inzichten uit het
onderzoek.

Deelnemers aan
het onderzoek ontvan-
gen een persoonlijk
benchmarkrapport van
Vlerick Business School.
Daarin kunnen ze zien
hoe hun organisatie er-
voor staat ten opzichte
van vergelijkbare orga-
nisaties.

Dit onderzoek is
afhankelijk van beschik-
bare data. Hoe transpa-
ranter een bedrijf, hoe
meer kans op een hoge
positie. Wie de kat uit de
boomwil kijken, valt dus
buiten de top 5. Volgend
jaar weer nieuwe kansen.

Dekoplopers
inderanglijst
hebben
relatief veel
profijt van
digitalisering
bijdeverkoop,
productiviteit
endekosten
vanvooraad
en inkoop.

Steve
Muylle

Partner
van Vlerick
Business
School.
Hoogleraar
Marketing
&Digital
Strategy en
academisch
directeur
Online
MBA.

Stijn
Viaene

Partner
van Vlerick
Business
School.
Hoogleraar
Digital
Transfor-
mation &
ProcessMa-
nagement
en directeur
Digital
Transforma-
tion Center.

Joachim
van den
Bergh

Senior rese-
arch associ-
ate Digital
Transfor-
mation &
Smart Ci-
ties, Vlerick
Business
School. Ont-
wikkelt di-
gitale trans-
formatie als
aandachts-
gebied voor
Vlerick.

Willem
Standaert

Postdoc-
toraal
research
associate
Digital Stra-
tegy &Col-
laboration
Technolo-
gies, Vlerick
Business
School.

trisch onderzoek.
De vragenlijst

is gebaseerd op
internationaal we-
tenschappelijk on-
derzoek naar digi-
tale transformatie.
Voordat hij werd
rondgestuurd, zijn
de vragen getest
bij een aantal Bel-
gische bedrijven.

Een van de
inspiratiebron-
nen voor het
onderzoek is het
zogeheten Ex-
conomy-model,
van de Leuvense
hoogleraar Stijn
Viaene. Dit model
is ontwikkeld om
de digitale econo-
mie te begrijpen. In
Viaenes visie is de
digitale ervaring
een belangrijk
deel van dewaar-
de van elk product.
Demeeste waarde
ontstaat namelijk
op digitale plat-
forms, waar part-
ners en klanten
samenwerken. Een
essentiële eigen-
schap van succes-
volle bedrijven in
de Exconomy is
bijvoorbeeld hun
vermogen om te
experimenteren.

LEES OOK HET

INTERVIEW MET

STIJN VIAENE

OP PAG. 12

TEAM
VLERICK
Vierdigitale
experts vormenhet
onderzoeksteamvan
Vlerick.

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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Voor de volledige lijst van 200 geselecteerde
bedrijven: zie transformers.fd.nl.

61 bedrijven
dedenmee
aan deze pei-
ling onder di-
gitale leiders.

50 bedrijven
stuurden ons
een volledig
ingevulde vra-
genlijst terug.

ALLEENBEDRIJVEN
UITNEDERLAND
Gevestigd in Nederland,met een
Nederlandse eigenaar (nu of tot voor
kort). Bedrijfsactiviteitenmoeten
voor een belangrijk deel in Nederland
plaatsvinden. Geen postbusfirma’s.

OMZET
BEDRIJVEN
In december 2016 selecteerdenwe de
grootste bedrijven op grond van hun
gepubliceerde omzet.

CRITERIA
FDResearch selecteerde voor dit onderzoek de
200 grootste Nederlandse bedrijven. De criteria
voor deze selectie waren:

DOWNLOADEN,
MEEKIJKEN,REAGEREN:
TRANSFORMERS.FD.NL
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CATEGORIEËN
De 50 bedrijvenwaarvanwe
gedetailleerde informatie
ontvingen, zijn op te delen in
drie categorieën:

FUNCTIEVANRESPONDENTEN
De vragenlijst is uitgezet onder eindverantwoordelijken voor
digitale transformatie. Bij 4 van de 50 bedrijven is dat de hoogste
baas. Bij een kwart is er sprake van een specifieke digitale functie.

BEIDE
Bedrijven die actief zijn in zowel
b2b- als b2c-markten.

B2B
Business-to-business:
bedrijven die hoofdzakelijk
andere bedrijven bedienen.

B2C
Business-to-consumer:
bedrijven die hoofdzakelijk
consumenten bedienen.

Chief digital officer

0

IT-functie

Marketing & Sales

Chief financial officer

Financiële functie

Anders

Totaalscore 5,02

Managementpraktijk 4,97

Bedrijfsprocessen 4,99

Cultuur 5,12

Strategie 5,42

Talent 4,59

Technologie 5,02

Chief information officer

Andere digitale functie

Chief executive officer

Digital & Innovation

Strategische functie

Chief marketing officer

2 4 6 8 10 12 14 16

GEMIDDELDESCORES
De impact van digitalisering voor alle bedrijven is gegroepeerd in
zes categorieën van digitale vaardigheden.

Gemiddelde score

UITKOMSTEN OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 7
(DE LIKERT-SCHAAL VOOR PSYCHOMETRISCH ONDERZOEK)

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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IMPACTOPDEBEDRIJFSPRESTATIES
De respondenten is gevraagd in hoeverre digitalisering een positief effect heeft op de bedrijfsvoering. Hun
antwoorden zijn gegroepeerd in drie categorieën. De kopgroep ziet veel voordelen, de rest duidelijkminder.

VAARDIGHEDENPERBEDRIJFSTAK
De inschatting van digitale vaardigheden varieert sterk per bedrijfstak. Respondenten in ‘food & beverage’ vinden
hun vaardigheden over de hele linie het laagst ontwikkeld. In de sector energie worden ze het hoogst geschat.

Energie Energie5,51 5,98 5,45 5,36 4,93 5,71 5,64

Food &
beverage

Food &
beverage3,86 4,07 3,87 4,20 3,63 3,80 3,60

Bouw Bouw4,64 5,19 4,44 4,86 4,06 4,39 4,92

Financiële
diensten

Financiële
diensten4,97 5,19 4,96 4,88 4,54 5,50 4,77

Retail Retail5,22 5,56 5,39 5,17 4,75 5,39 5,08

Toename sales

Toename efficiëntie interne processen

Afname inkoopkosten

Groteremarkt voor sales

Stijging productiviteit personeel

Afname voorraadkosten

Betere klantenservice

Efficiëntere inzet bedrijfsmiddelen

Betere afstemmingmet leveranciers

Categorie klanten

Categorie intern

Categorie leveranciers

Gemiddelde
score Strategie

Management-
praktijk

Bedrijfs-
processen Talent Cultuur TechnologieSector

Gemiddelde
scoreStartersGroep 3Groep 2Kopgroep

5,20 3,93 3,57 3,00 3,93

6,00 5,14 4,29 3,44 4,72

4,90 4,29 3,79 3,11 4,02

5,50 4,21 3,57 2,89 4,04

5,70 4,79 4,14 3,89 4,63

4,20 3,57 3,36 3,00 3,53

6,20 5,29 4,00 4,33 4,95

5,60 4,64 3,79 3,56 4,40

5,20 4,86 3,79 3,22 4,27

5,63 4,48 3,71 3,41 4,31

5,77 4,86 4,07 3,63 4,58

4,77 4,24 3,64 3,11 3,94

Uitkomsten op schaal van 1 tot 7:

UITKOMSTEN OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 7

UITKOMSTEN OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 7
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DIGITALISERINGWORDTGEZIEN
ALS STRATEGISCHBELANG
De hoogste gemiddelde scores bij de

50 bedrijven die deelnamen aan het on-
derzoek zitten in de categorie ‘strategische
vaardigheden’. Dit wijst erop dat de digitale
transformatie wordt beschouwd als een stra-

tegische, ondernemingsbre-
de uitdaging.

TALENTHEEFT EEN
LAGE PRIORITEIT
De laagste gemid-

delde scores vallen in de
categorie ‘talent’. Er zijn
maar weinig bedrijven die
geavanceerdemethodes
hebben voor talentontwik-
keling op het digitale vlak.
Of systemen voor flexibele
inzet van talent bij digitale
projecten.

KOPGROEP ZIET
VEEL PROFIJT
VAN ‘DIGITAL’

Hoe hoger de score in de

6

CONCLUSIES
UITHET
ONDERZOEK
Devoortgang
vandedigitale
transformatie
is inelke
sectoranders.
Nietelke
‘vaardigheid’
isevenver
ontwikkeld.

Welke bedrijven scoren het
hoogst in het FD-Vlerick-onder-
zoek naar digitale transformatie?
Ranglijsten op p. 73-83.

ranglijst, hoe groter de geschatte
bijdrage van digitalisering aan de
prestaties. Die is het hoogst in de
categorie ‘interne voordelen’ (zo-
als arbeidsproductiviteit). Daar-
op volgt de klantcategorie (zoals
klantenservice en verkoop).

VOLGERSZIENMINDER
RESULTAAT
Depositieve impact van

digitalisering op prestatieswordt
een stuk lager geschat bij bedrij-
ven die hoog eindigen, maar niet
bij de kopgroep horen. Zij zien
weinig positieve invloed op ver-
koop of voorraadkosten.

FOOD&BEVERAGE
SCOORTLAAGST
In een vergelijking van

sectoren heeft ‘food & beverage’
het laagste niveau van transfor-
matie. Vooral digitale techno-
logie heeft weinig teweegge-
bracht. Een oorzaak kan zijn dat
geavanceerde spelers uit deze
sector buiten de onderzoekspo-
pulatie vielen.

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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‘TRANSFORMATIE
ISNUNOGEEN
DIGITAALBEEST’
Ditdigitale tijdperkdicteert
economischerealiteiten
diederelevantie van
bedrijvengaanbepalen.
Welke impacthebbendeze
nieuwewettennualop
degrootstebedrijvenvan
Nederland?StijnViaene,
onderzoeksleider vande
DigitaleTransformatie
Index, legtuit.

ongebedrijvenzwemmenmeteenmetde
stroommeeinditdigitale tijdperk, terwijl veel
gevestigdegrotebedrijvenzichvoordeuitda-
gingvaneenmonumentale transformatiezien
geplaatst.Alszerelevantwillenblijven,gaan
zedieaan,steltonderzoekerStijnViaenevan

VlerickBusinessSchool.Deveeleisendeomslagvan
analoognaardigitaal,diezoweldestrategiealshet
zakelijkmodelendedagelijksebedrijfsvoeringbetreft,
isonderwerpvaneenmeerjarigonderzoekvanViaene
encollega-hoogleraarSteveMuylle insamenwerking
metHetFinancieeleDagblad.Destudieheeftdeeerste
DigitaleTransformatieIndexopgeleverd,die inditma-
gazinewordtgepresenteerd.

Wat is de achtergrond van dit onderzoek? ‘Wesignale-
rendatgrotebedrijvenworstelenmethundigitale

D O O R

M I R J A M
VA N I M M E R Z E E L

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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transformatie.Deerkenningvanhetbelangisermin
ofmeer,endewilomstappentezettenvaakook.
Maarhetontbreektnogdikwijlsaanpraktischehand-
vattenomechtaandeslagtegaan.HetFDhoordedit
geregeldvancontacteninhetveldenzokwamdesa-
menwerkingsnel totstand.Alsonderzoekerswillen
wijdevingeraandepolshoudenenduidingbieden.
Metditeersteonderzoekenenkeleconcretecaseswil-
lenwemensendebomendoorhetbos latenzien.’

Terwijl innovatie en digitalisering de laatste jaren de
klok slaan.Waar zitten grote bedrijvenmee? ‘Ik

TengrondslagaanhetonderzoekvoordeIndex ligt
hetzogehetenExconomy-model.Datmodeldraait
omdenieuwe‘realiteiten’vandegedigitaliseerde
economiedieViaeneenzijnonderzoeksgroepheb-
bengeformuleerd.Dehoogleraarnoemtalseerste
realiteitdehogeeisendieklantenstellenaanhun
digitaleervaringmeteenproductofdienst.Dieer-
varing leverteenbelangrijkdeelvandewaarde.De
fysiekeendedigitalebelevingdieneninelkaarover
tevloeienenditstelthogeeisenaanondermeerhet
ontwerp.Cocreatie isdaarbijessentieel.Dedurfen
hetvermogenomcontinuteexperimenterenvormen

ONDERZOEKINUITVOERING
merkdatzehet lastigvindenom
digitale transformatieendigitale
innovatieuitelkaar tehouden.
Dat isgeenwoordspel,maareen
wezenlijkverschilmetgrotebe-
tekenisvoorhunstrategieenbe-
drijfsvoering.Deafgelopenjaren
gaathetbijvoorbeeldvooralover
start-upsentechnischeinnovaties
alsblockchainen3D-printen,die
vaakuithunkokerkomen.Hoega
jedaaralsgrootbedrijfmeeom?
Moet jesomsstart-upsgaanimite-
renenzelfooklanceren?’

En,moeten ze dat? Ofmisschien
gewoon die frisse types blijven
opkopen? ‘Datkan,maarhetzou
tegelijkeenwelzeerbeperkteaan-
pakzijnvoorgevestigdebedrijven.
Daarmeeredje jerelevantieniet
dekomendejaren.Zemoetenook
niethetkindmethetbadwater
weggooien.Grotebedrijvenkam-
pennamelijkbehalvemeteen

tevenseenessentiëlecompetentie indeExconomy.
Nogeenrealiteitwaarmeebedrijvenrekeningdie-

nentehouden, isdeenormebeweeglijkheidvande
modernedigitaleklant.Viaenenoemtzezelfs ‘bewe-
gendedoelen’,wantklantenlatenzichnietmeervoor
eensenaltijdvangen. ‘Actueel inzicht inwaarzich
welkeklantenbevindeneninwelketoestandiscru-
ciaal.Denkdaarbijaandigitaalexperimenteren,het
beheervanrealtimedataengebruikvanzelflerende
systemenzoalsbots.’

Verderwordtvolgenshetmodeldemeestewaarde
gecreëerdmetbehulpvaneenecosysteemvanbedrij-
venenstart-upsdiesamenwerkenopdigitaleplat-
forms.Totzoverdetheorie.Viaene,Muylleenteam
hebbennuinhunonderzoekdezenieuwerealiteiten
voorgelegdaandigitale leidersvangrotebedrijven.

DigitaleTransformatie Index2017

Van de tweehon-
derd aangezochte
bedrijven hebben
dit eerste jaar vijf-
tigmeegewerkt
aan deDigitale
Transformatie
Index.
‘Die vijftig — er
zitten bedrijven
bij die actief zijn
op de consumen-
tenmarkt, op de
zakelijkemarkt, of
op beide— stel-
len ons in staat
valide uitspraken

te doen’, zegt
onderzoeksleider
Stijn Viaene. ‘Een
belangrijke kant-
tekening is wel
dat we deze keer
alleen het topma-
nagement hebben
bevraagd.We zijn
ons ervan bewust
dat deze kijk van
bovenaf zou kun-
nen verschillen
met de kijk op de
werkvloer. Brede
werknemersinput
kan een extra

dimensie geven
aan het onderzoek
naar de voortgang
en het succes van
digitale transfor-
maties. Zeker als je
het over de cultu-
rele aspecten van
die transformatie
hebt; want hoeveel
en welkemensen
krijg je nuwerkelijk
mee in je organi-
satie? Dat is zeker
demoeite waard
om dieper op in te
gaan.’

innovatievraagvooralmeteentransformatievraag.
Uiteraardmoetenzezichnieuwecompetentiesaan-
meten,zoalswerkenmetbigdataenkunstmatige
intelligentie.Maardeechtevraagishoezeviadigitale
technologieeenhefboomdenkentecreërenvoor
bestaandesterktesenslapende,nogtedigitaliseren
activa.Deaardvandievraag isholistischenallesom-
vattend,beladenmettechnische,organisatorische
enstrategischevraagstukken.Digitale technologie is
indezecontextnietzomaareen“enabler”,maar juist
eendominantefactorbijhetopnieuwuitvindenvan
hetbedrijf.Weesubewustvanhetdigitalebeestdat
wetransformatienoemen.Dankzijhetonderzoek
voordeDigitaleTransformatie Indexkunnenweuit-
vissenhoezeergrotebedrijvenonderdrukstaanom
alsgeheel te transformeren.Zewetendatzehetniet
meerbijeenpaar innovatieveexperimentenofeen
incubatorkunnenlaten.Ditbesef isereigenlijknog
maarvrij recentelijk,enzekernognietbij iedereen.’
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EENBOEKJE
OPENDOENOVER
DIGITALESTRATEGIE
LIGTNOGGEVOELIG

Hoe open durfden bedrijven te zijn over hun dilem-
ma’s, investeringen en strategie? ‘Ineenonderzoek
gebaseerdopzelfevaluatiekanhetgebeurendatbe-
drijvenzichoverschatten—ofonderschatten—qua
digitalecompetentiesenprestaties.Wehebbenze

onderzoektekijkenwie vorderingenmaken,en
metwelkesnelheiddatgebeurt.Wezijnnudeeerste
fase ingegaanvaneenlanglopendprogrammain
samenwerkingmethetFDenhebbengoedehoop
datsteedsmeerbedrijvenhunschroomzullen
overwinnenenookhunschoudersonderdeze
Indexzullenzetten.’ / TR ANSFORMERS

explicietgevraagdom
zichtebenchmarken
metanderebedrijvenin
hunsector.Ookhebben
wegevraagdnaarhun
grotevoorbeelden.Hoe
vergelijkenzij zichmet
bedrijvendiezijalsbest
presterendzien?Een
bemoedigendeuitkomst
isdatveelbedrijven
hunrolmodellenvooral
buitendeeigensector
zoeken.Datzegt ietsover
hetgroeiendebesefdat
dedigitalerevolutiegeen
grenzenkent.Maarhet
klopt,eenboekjeopen-
doenoverdigitale inves-
teringenenstrategie ligt
bijmenigbedrijfheelerg
gevoelig.Sommigeheb-
bendaarombesloten
nietdeel tenemenaan
hetonderzoek.Vande
tweehonderdgrootste
bedrijvenvanNederland
hebbenweervijftig in

4 economische
realiteiten van
het digitale
tijdperk

De ervaring van
de klant is leidend

bij waardecreatie.

Experimenten en
data houden de

klant nabij.

Denken in eco-
systemen is de

nieuwe strategie.

Digitale plat-
forms creëren

nieuwe groei.

BRON: VLERICK BUSINESS
SCHOOL

kaartwetentebrengen.Endat isnietslechtvooreen
eersteeditie.Uiteraardrekenenweopmeervolgende
keer.Ookishet interessantombijhetvervolg-
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Bent u klaar
voor de digitale
revolutie?

Vijf vragen die elke
bestuurder en digitale
leider zich zoumoeten
stellen. Uw relevantie
staat op het spel.

Staat alles wat we
doen in dienst van
een optimale erva-

ring voor de klant, en slui-
ten de fysieke en digitale
beleving van onze pro-
ducten en diensten naad-
loos op elkaar aan?

Zijn we in staat om
onze klanten digi-
taal te volgen, door

data te verzamelen en te
analyseren, en te experi-
menteren voor een opti-
maal aanbod van produc-
ten en diensten?

Hoe betrekkenwe
eigenmedewer-
kers in onze digita-

le transformatie, verster-
ken we hun digitale
competenties en stimule-
ren we interne samen-
werking?

Hoe gaanwe digi-
tale samenwerking
aanmet andere

bedrijven— tot buiten de
grenzen van onze bran-
che— enmakenwe van
onze klanten partners in
cocreatie?

Werkenwe aan een
digitaal platform
dat realtime inzicht

oplevert in het gebruik
ervan, en dat helpt met
transparante uitwisseling
van digitale informatie,
zowel intern als extern?

BRON: VLERICK BUSINESS SCHOOL
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D I G I T A L E T R A N S F O R M A T I E : F A S E 1

De eerste fase van
digitale transformatie
wordt nog gekenmerkt
door traditionele
bedrijfsvoering en het
vertrouwde zakelijk
model. Hier en daar zijn
al digitale initiatieven,
maar ze zijn nogmaar
weinig gestructureerd en
ze kennen geen centrale

strategie en organisatie.
Data zijn aanwezig, maar
weinig toegankelijk.
Langzaamgroeit het
besef dat verandering
van levensbelang is voor
het bedrijf. Er wordt
een begin gemaaktmet
gerichte investeringen en
de herijking van digitale
initiatieven, de organisatie
en de personeelsbehoefte.
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BEGINFASETRANSFORMATIE

Al zijn ze versnipperd, met digitale initiatieven is
de eerste stap naar transformatie gezet.

Traditionele winstontwikkeling is tegelijk
een gouden ketting en een digitale alarmbel.

Successen behaald in het verleden bieden geen
garantie voor de toekomst, ook niet qua personeel.

Aan gegevens geen gebrek, de vraag is alleen
hoe ze te integreren en effectief in te zetten.

Digitale initiatieven

Winst

Personeel

Data

Digitale initiatieven zijn
losstaand en gering in
aantal

Winst komt vooral uit
traditionele bedrijfs-
voering

Veel traditionele
werknemers in dienst

Data zijn verspreid over
de organisatie, weinig
toegankelijk en lastig te
analyseren Bestaande data

Nieuwe data
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1.

2.

3.

4.

5.

STRUCTUUR
In de beginfase zijn digitale
initiatieven nog niet centraal
georganiseerd: structuur volgt
strategie (1). Gaandewegwordt
digitale expertise centraal geor-
ganiseerd in een team (2-5).

Winst daalt door geringe
investeringen in digitale
initiatieven

Langzame afname van
traditioneel personeel,
meer instroom van
digitaal talent

Traditioneel personeel

Nieuwe talenten

Toename van
nieuwe data

Bron: FD / Vlerick Business School

INTERACTIEF
De interactieve versie
van deze infographic
is te bekijken op
transformers.fd.nl



Bart
Kuppens
(1973)

‘IKWILEEN
PERMANENTE
STAATVAN
PARANOIA’
Alleenmeteenrigoureus
vernieuwdmarketingapparaat
kaneentraditionele tankerals
Unilever transformeren ineen
digitaal slagschip.BartKuppens,
VPDigitalTransformationvan
hetconcern, legtuithoezedat
aanpakken.

lektronicaenkledinggaanaleen
tijdjealswarmebroodjesoverde
digitale toonbank,maarpotjesge-
zichtscrèmeenpindakaasverkopen
nuookgoedonline,weetUnilever.
Endatvraagtomeenandereaanpak,

vooralophetvlakvanmarketing.Hetcon-
cern,vanoudskampioen‘merkbouwen’via
tvenbladen, isvoorzijndigitale transfor-
matieeennieuwemarketingmachineaan
hetbouwen,dieaandeoudewordtgekop-
peld.Deomslaghoudtookindathetgedrag
vandemarketeerszalmoetenveranderen.

Tienjaargeledenlagendezakennog
anders.Toenwareninternetsupermarkten
alsPicnicenmaaltijdbezorgersals foodo-
raenTakeawayerdanooknogniet.Bart
Kuppens,VPDigitalTransformationbij

D O O R

R I C H A R D
S M I T

Sinds 2016 is
Bart Kuppens
VPDigital
Transformation
bij Unilever.
Ook is hij be-
stuurslid van Ik
Kies Bewust en
medeoprichter
vanWijncollec-
tief.nl. Eerdere
functies bij
Unilever: VP
Marketing
Foods Benelux
en VPMarke-
ting Home en
Personal Care
Foods Bene-
lux. Kuppens
studeerde tech-
nische bedrijfs-
kunde.
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metzijnduurzaamheidsagenda.Gedragis
echtereenraarbeestje.Gedragverandert
namelijkalleenalshetéchtmoet,ofalshet
alternatiefveelbeter is.’

Enhetmoet, vindenzebijUnilever.Mis-
schienopinformatietechnologienaisgeen
vakgebiedzosnelveranderdalsdatvande
marketeer, schreefUnilevershoogstemar-
ketingbaasKeithWeedal in2014inHar-

Unilever, schetstdeveranderingvanhetkoopgedragvan
Nederlandseconsumenten.Datdoethij inDeBrug,het
Benelux-hoofdkantoor,datschuinbovendeRotterdam-
sefabriek isgezetwaarmargarineenpindakaasworden
gemaakt.

‘Zestig totzeventigprocentvandeconsumenten
doetweleensaane-commerce.Endatwordtalleenmaar
meer’, vertelthij. ‘Misschienhebjealeene-mailgehad
vanPicnic,datnet in jouwstadisbegonnen?Wanneer

DEDIGITALELESSENVANUNILEVER
BartKuppensdeeltdebelangrijkste lessenvanUnilever.
Zijneersteadvies: ‘Vergeetnietdathetookgewooneen
kwestie vanbeginnenis, envanaldoende leren.’

Wie de
consu-
ment

centraal zet,
moet naar het
hele kooppro-
ces kijken. Van
zoekopdracht
op Google tot
enmet online-
beoordeling na
aankoop. Kup-
pens: ‘Hier echt
de tijd voor ne-
men en vervol-
gens prioriteit
geven aan de
juiste consumer
journey voor
de juiste doel-
groep is heel
belangrijk.’

Cruciaal
voor
digitale

transformatie
is je richten
opwat moet
gebeuren en
niet zozeer op
functies. ‘Afde-
lingen als me-
dia, verkoop,
marketing en IT
moeten inten-
sief met elkaar
samenwerken.
Zo zorgenwe
er bijvoorbeeld
samen voor
dat de content
op de sites
volledig is ge-
optimaliseerd
voor zoekop-
drachten.’

Verder
probeert
Unilever

nieuwe initiatie-
venmeteen te
vertalen in een
businesscase.
‘Niet omdat we
gelijk alles in
detail weten’,
zegt Kuppens,
‘maar we kun-
nenwel een
aantal relevan-
te aannames
doenmet
behulp van alle
ervaringen van
techpartners of
andere bedrijfs-
takken.’

Tot slot
moeten
alle as-

pecten van ver-
andermanage-
ment vanaf de
start in orde
zijn. Denk aan
leiderschap,
vaardigheden,
voldoendemid-
delen, de juiste
succesmeting
en strategie.
‘Zonder een
van deze on-
derdelen zou je
een valse start
maken, met
veel weerstand
en verwarring
tot gevolg. Of er
komt zelfs niets
van de grond.’

je, zoalswij, eenstalvolmooieoudemerkenhebt,zul je
moetenmeeveranderen.Alswedatnietdoen,blijvenwe
vissenineenvijverdiesteedskleinerwordt.’

De44-jarigeKuppensisnueenzesmaandenVP
DigitalTransformation,zegmaarchefdigitale trans-
formatie. Indienieuwgeschapenfunctie ishij verant-
woordelijkvoordedigitale transformatievandetanker
Unilever.Voorlopig ishijdatalleenvoordeBeneluxende
wereldwijdevoedingsmiddelentak,maarKuppenssluit
nietuitdatdefunctieookeenwereldwijdewordt.

‘Er iseenomwentelingnodig’, zegthij, ‘endeVP
DigitalTransformationcreëerteenbewegingwegvan
destatusquo.Uiteindelijkproberenwevooralgedrag
teveranderen,zoalsookonzeceoPaulPolmandatdoet

vardBusiness
Review.Oude
gereedschap-
penenstrate-
gieënworden
ineenraptem-
ponutteloos.

Ermoeteen
ultiememarke-
tingmachine
komen,dieaan
dehandvan
actueledata
commerciële
inzichtenfabri-
ceert. ‘Hoeje
metdataom-
gaat,wasvroe-
gereenzaak
vandeIT-af-
deling’, vertelt
Kuppens. ‘Als
sales,mediaen
marketingzich
daarnietmee
bezighouden,
danmis je
enormekan-
sen. Iemand
metsteilhaar
hoef jebijvoor-
beeldgeen
productenvoor
krullendhaar

aantebieden.’Consumentenverwachten
maatwerkproducten.

Kuppens: ‘Weverdienenonsgeld in
lokalemarkten.Daardoenwesteedsmeer
metrealtimedatadieaantonenwatconsu-
mentenaanhetdoenzijn. Ikvinddatgewel-
dig: jekuntdanrealtimetestenwatwerkt
enwatniet. Ikbenzelfeentechneut,alzul-
lenmijnvoormaligemedestudentenaande
UniversiteitTwentedat,metmijntechni-
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schebedrijfskunde,misschienanderszien.
Maarmarketingtechnologiewordteenvak
opzich.Vooronzemarketeersmoethet
normaalworden ommeteenbakvoldata
tewerken.Zemoetendenken:data is iets
heelcools.’

DeVPDigitalTransformationzietzich
alseenversnellervanUnilevers interne
programma’sConnected4GrowthenCon-

TANKERUNILEVER
Zelfstandigmeeveranderenmetdewereld

Elke dag grijpen
zo’n 2,5miljard
mensen naar pro-
ducten als Knorr,
Dove, Zwitsal,
Magnum,Omo
enAndrélon.
Metmeer dan vier-
honderdmerken is
Unilever in vrijwel
elke keuken en
badkamer aan-
wezig. Het bedrijf
noteerde 170.000
werknemers en bij-
na €53mrd omzet
in 2016. Het is een
tanker die alles op
allesmoet zetten
ommee te ver-
anderenmet een
snel veranderende
wereld.

Het bedrijf, dat
125 jaar geleden
ontstond in Rot-
terdam, is een
fusieproduct van
de Britse zeepfa-
brikant Lever en
deMargarine Unie
van de families
Van den Bergh en
Jurgens. Inmiddels
staat het concern
op het punt om
demargarinetak
te verkopen, want
aandeelhouders
zijn ontevreden
met de langzame
groei. Daarmee
zet Unilever de be-
weging voort naar
beter verdienende
producten voor

nectedWorld,waarintiental-
lenmiljoenenomgaan. ‘Onze
mensenmoetendooreenwas-
straatquakennisopbouw’,zegt
Kuppens.

Hetaantalmarketeers is
nietgestegen,maarhetaantal
mogelijkhedenexplosief.Ze
moetenermeelerenomgaan
dathetbedrijfwendbaarder
wordtendecyclikorter.Ze
moetenkunnenreagerenop
realtimegedragennietmeer
denkenvanuithetaanbodvan
Unilever,maarkijkenwatveel
consumentenwillen.Of,zoals
hijhetverwoordt: ‘Ikwileen
permanentestaatvanpara-
noia.’

Hitte en horizon Unilever
zit ondertussenmidden in
dedigitale omwenteling.De
verkoop via internet groeit
enorm. ‘Al is hetnogmaar een
paarprocent vandeomzet,
het iswel eengrootdeel van
deabsolute omzetgroei’, zegt
Kuppens.Ookdemarketing-
bestedingenverschuiven.
BabyverzorgingsmerkZwitsal

persoonlijke ver-
zorging. Door dit
soort maatregelen
te nemen hoopt
het bedrijf de on-
rust te bezweren
die ontstond toen
het veel kleinere
Kraft Heinz eerder
dit jaar een over-
namebod deed
op het concern.
Gevreesdwerd
dat de aandacht
voor duurzaam-
heid en groei op
de lange termijn,
waar topman Paul
Polman de grote
motor achter is,
zou sneuvelen. De
overnamepoging
strandde.

bijvoorbeeldbesteedt geeneuromeer aan
televisie,wantmoeders zittenallemaal op
hunsmartphone.Axe-jongerenhebben
vaakgeen tvmeer.

Unileverbesteedtnualzo’n40%vanzijn
marketingbudgetaandigitalekanalen,
schatKuppens,grotendeelsaanFace-
bookenGoogle.Tochvindthij televisie
nogsteedseeneffectiefmiddelomsnel
naamsbekendheidtebouwen,zoalsbijde
introductievanHellmann’s -mayonaise in
Nederland. ‘Jezultdaaromdingendubbel
moetendoen’, zegtKuppens. ‘Wezijneen

nieuwemarketingmachineaanhetbouwen.Wehebben
dezogeheten“consumer journeys”,deverschillende
stappenwaarmeeconsumententoteenaankoopko-
men, inkaartenzijnalvermetGoogleSearch.Hetheeft
namelijkgeenzinomteadverterenmet“moisturizing”
alsmensenzoekenop“vochtinbrengend”.Tegelijkertijd
staatonzeoudemarketingmachineernog,endie isnu
veeleffectieverdantienjaargeleden.Dietweemoeten
weaanelkaarkoppelen.Wezijneigenlijkeenmarathon

aanhet lopen, terwijlweeenoperatieoponszelfuitvoe-
renener teweinigdokterszijn.’

Hijwilermaarmeezeggendatdedigitaleomwen-
telingnogeenheleopgave is.WatmaaktKuppens
geschiktomdezekrachttoer toteengoedeindetebren-
gen? ‘Ikbenjuniorgenoegomdehitte indekeukente
voelenenseniorgenoegomookdeonderstromente
zien’, zegthijerzelfover.Het isbalancerentussenurgen-
tie,daadkrachtenhet indegatenhoudenvandegrote
lijnen.Kuppensgeeft toedathet lastig isomincijfers
uit tedrukkenofdeaanstellingvaneenchefdigitale
transformatieeralvoorheeftgezorgddatUnileversmar-
keteersmeerkunnendanvroeger.Maarveranderingen
zijnvolgenshemalwelzichtbaar.

‘Vroegerhaddenwebijvoorbeeldeenafdeling“mar-
ketingpromotion”vantwaalfmanvoorkleineacties.
Die isverdwenen.Debudgettenzijnnuooknietheel
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veelgroter,maarwezettenzewelveel
scherper in.Hetgaateromdehoeveelheid
verspillingterugtedraaien.Die isenorm.
Voorheenwerktenwenietmet“customer
journeys”,maarmaaktenwetweecampag-
nesper jaarvooreenmerkopprintentv.Bij
eerdere introducties testtenwealtijdalles
tot indentreure.Dekostenvandeintro-
ductiewarensomshogerdandeomzet.’

Klein denken Eenanderenoviteit bij
Unilever is eeneigencontentstudioop
hetWeena,het andere adres vanUnilever
inRotterdam. ‘Daardoorkunnenwe
expertiseopbouwen’, zegtKuppens.
‘Wekunnennu indewebshop vaneen
retailer uitproberenwathetbestewerkt.
Opmaandagbied jehet tweedeproduct
voordehalveprijs aan, opdinsdagdoe je
“tweehalen, eenbetalen” enopwoensdag
geef je er eencadeautje bij. Zokunnen
weookde juistepay-off testen, tegen veel
lagerekostendanwanneerwehetdoor
eenbureau latendoen.Ookhelpenwe
marketeersdeweg te vinden inhetwoud
van vloggers enbloggers.’

Allesverandertentegelijkhelemaal
niets, vindtKuppens. ‘Want jeblijft je
verdiepenindemensendie jebedient.’
HijwijsteropdatdewortelsvanUnilever
intweestart-ups liggen.Eendaarvanwas
vandeBritseLordLever,diekindersterfte
bestreedmetSunlight-zeep,enaandeze
kantvanhetKanaalboodVandenBergh
metmargarineeenbetaalbaaralternatief
voorboter. ‘Wemoetenalsgrootbedrijf
kleinblijvendenken.Dusdoenalsofweeen
klein“homecarebedrijfje”zijneneenklein
“personal-carebedrijfje”. Jemoetdepijn
voelenenhetbedrijf runnenalsofhet jeei-
genbedrijf is.Datpersoonlijke,diepassie,
isnodig.’

Zijnwerkaandenieuwemarketingma-
chinevanUnileverzalvoorlopignogwel
evenduren. ‘Wehebbennogeenenorme
wegtegaan’,beaamtKuppens.Maar
tijdensdeverbouwing,dienogmaarnet
isbegonnen,gaatdeverkoopgewoon
doorendatgaatvolgenshemtotnogtoe
goed. ‘Wegroeiennogsteeds inmarkt-
aandeelenomzet.Wezijnwelaanhet
winnen,ennietzo’nbeetjeook.Daarben
ikheelergtrotsop.’ / TRANSFORMERS
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EEN
DIGITALE
LESVAN
HONDERD
MILJOEN
POND
D O O R

J O B
W O U D T

WaarommisluktehetDigitalMedia
InitiativevandeBritsestaatsomroep
BBC?Laghetaandeontwikkelaars,
degebruikers,ofmisschien tochvooral
aanhetmanagement?
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Zoongeveerdit voorjaarmoestendefinan-
ciëlevoordelenvanhetDigitalMediaInitia-
tivevandeBBCvolledigmerkbaarzijn.Bij-
nahonderdmiljoenpondopjaarbasis,met
dankaaneenuniekstaaltjeAngelsaksisch
technologischvernuft.

Het liepanders.DeBritsestaatsomroep
zetteal in2013eenstreepdoorhetproject
datmoest leidentothoognodigedigitale
veranderingen. Inplaatsvanhonderd
miljoenaanjaarlijksebatenverdweenzo
eenmalig£100mlnaanbelastingmiddelen
indeput.

‘Acomplete failure’ luiddehet intrum-
piaansebewoordingenaandeanderekant
vanhetKanaal.Naast frustraties, reputatie-
schadeenhetvanzelfsprekendevertrekvan
zondebokken,wasdefinanciëleschadevan
hetdigitaleprojectookaanleidingtotzelf-
reflectie.MisschienkondendeBrittennog
ietsopstekenvandezekostbaremisluk-
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king,waarzes jaargeledenzo’n180mensen
dagennachtaanwerkten.

VoorNederlandersstaatdeBBCnog
altijdgelijkaanhetallerbesteoppublieke-
omroepgebied.Wekijkenmisschienmaar
mondjesmaatofzelfshelemaalnietnaar
dezenders,maargevenhoogopvande
gedegennieuws-enachtergrondprogram-
ma’s,deprachtigeseriesendeallerbeste
tv-komieken.Het iseenbeetjezoalseen
doorsneebuitenlandernogaltijd tegende
NederlandseBelastingdienstaankijkt.
Maarookbijhetallerbestemedia-instituut
indewereldgaathetweleensgoedfout.

Digitaal monster Rond2005achttede
BBCde tijd rijpomde technologischedraai
temaken vaneen traditioneel radio- en
televisiebedrijf naar eenmultimediale
omroeporganisatie, die ookonline zou
uitblinken. Internetwas er al zo’n jaar
of tien enhetbesef groeidedatde tijden
voorgoedwaren veranderd.HetDigital
Media Initiative, kortwegDMIgeheten,
moest regelendatprogrammamakers
hunwerkkondendoenvanuit één
digitaal platform,dat ooknogeens zou
zijn aangeslotenopeenallesomvattend
digitaal archief.

Totzoverdetheorie,nudepraktijk.Het
projectbegonalmeteenvalsestart, zo
blijktuitdeevaluatierapportendienahet
fiascoverschenen,zoalsdievandeBritse
RekenkamerenaccountantsbedrijfPwC.
Aanvankelijkdachtmenintechnologiecon-
cernSiemensdeidealepartner tehebben
gevondenomhetprojectvandegrondte
krijgen.Maarnajarenvanzuchtenenzwoe-
genwerdendeDuitsersaandekantgezet.
Ennietzonderkosten.Ophetbonnetjevan
bijnahonderdmiljoenspringtderekening
vanSiemensdirect inhetoog:£24,9mln.

DeDuitserseruitendanmaarzelfaan
deslag.DeaftochtvanSiemenswashetsein
omhetprojectvanaf2009volledig ineigen
handtenemen.Maardatbleekeennog
duurderevergissing.

Overwaterwerkelijkmisging,verschil-
lendemeningennaaldie jarennogaltijd.
Detechneutenhoudenvoldathetnietaan
henlag,maaraandemensendieermee
moestenwerken.Nogalwataankomende
gebruikersvandenieuwetechnologie,of
hunmanagers, lietennietnahetproject te
frustreren,of—nogerger—tesaboteren.
Zij zagenhetsowiesonietzittenmetdie
voorgenomennieuwe,multimedialema-

niervanwerken.Bovendienzadeldenze
detechneutenkeeropkeeropmetnieuwe
eisen.Diewarenophunbeurtweernietbij
machteomvoldoendetegenwicht tebieden
ofronduitneetezeggen.Het IT-project,dat
opdetekentafeluitvoerbaar leek, transfor-
meerdezototeendigitaalmonster.

Tegelijk luiddedekritiekdathetnieuwe
systeemmaarnietwilde leverenwatwerd

Digitale
transformatie
is vooral
projectmanagement

Vier keer goede raad
voor betere aansturing

Beman de stuurgroep
met onafhankelijk

technologisch tegenwicht.

Zorg voor tijdige
en transparante

verslaggeving.

Onderwerp de busi-
nesscase aan een pe-

riodieke beoordeling.

Maak vanaf de start
duidelijk dat digitale

transformatie niet alleen een
kwestie van techniek is maar
ook van een anderemanier
vanwerken, en blijf dat be-
nadrukken in de aansturing.
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beloofd.HetDMI-projectstruikeldevande
enenaardeanderevertraging.Hetvertrou-
wenineennieuwe,multimedialemanier
vanwerkendaaldetothetnulpunt.Hetwerd
erallemaalnietbeteroptoenbepaalde
BBC-onderdelen,zoalsBBCSport,gewoon
huneigenweggingenbewandeldenenalter-
natievesystemenopdemarktaanschaften.

Beroerd gesteld Hetvoeldealseen
bevrijding toenhetprojectwerdstopgezet.
Maarzo’nvijf jaarnadatokannietgezegd
wordendatdedigitale transformatiena
2013volledig tot stilstand isgekomen. In
de tussentijdzijnersystemenopdemarkt
gekomendie tegenveel schappelijkere
kostendebelofteswélwaarmaken.En
methet verstrijkenvande jarenzijnook
degrootstedwarsliggersontvankelijk
gewordenvoordenoodzakelijke
veranderingen.

Krantenredacties
raamden het schade-
bedrag op€50mln.
Zelf hield de verant-
woordelijkemana-
ger het op hooguit
20mln. Enkele jaren
na de start van PCM
InteractieveMedia
zette het toenmalige
PCMUitgevers (onder
meer AD en Trouw)
er een punt achter
in 2002. Het idee
was om een digitale
buitenboordmotor
naast de traditionele
uitgaven te scheppen.

Stuurman op de boot
was een voormalig
hoofdredacteur
van het AD, die na
stopzettingmet de
VUT ging. Het uiteen-
spatten van de dot-
comzeepbel had niet
geholpen. Maar critici
wezen ook op slomig-
heid enweerstand
bij PCM-kranten, die
niks zagen in de gratis
nieuwssite En.nl. Zo’n
gratis site kwam er
trouwens wel, in de
vorm van Nu.nl, eigen-
dom van Sanoma.

DEINTERNETFLOP
VANPCM
Weerstand, slomigheidendecrisis

DeBBCstaat indatopzichtnietalleen.
De failliete reisorganisatieOadschreef in
bijnadezelfdeperiode€25mlnafopeen
vergelijkbaarproject.OokbijdeNOS,nueen
erkendevoorloperopmultimediaal terrein,
warendedigitalebeginjarenallesbehalve
eenvoudig.Noemhetvoorhetgemak
het risico—ofmisschienwelhet trieste
lot—vandeambitieuzemolochdiezo
graagvooropwil lopenmet technologische
veranderingen.Slade literatuureropnaen
algauwblijktdat tweederde totdriekwart
vandedigitale transformatieprojectenop
eenflopuitdraait.

MaarzomakkelijkkwamdeBBCerniet
vanaf.Ineenoverigensgortdrogeanalyse
lichttenonderzoekersvanPwCookdeleiding
vanhettransformatieprojectdoor.Hetbleek
datvaneengedegenaansturingbijhetDigital
MediaInitiativenauwelijkssprakewas.

Leren
van
missers

Bekijk
het online-
dossier voor
nogmeer
digitale
lessen:
transformers.
fd.nl
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Digitale transformatieheeftdecharme
vanhetnieuweenonbekende, vaneen
duik inhetdiepe, ende frisheid vanwilde
limoenen.Maaralshet aankomtopdeuit-
voering ishetnatuurlijk eenkwestie van
doodgewoonprojectmanagement, zo leert
dePwC-analyse.Danmaakthet eigenlijk
niet veeluit of jehethebtoverdeaanleg
vanpakwegdeAmsterdamseNoord/Zuid-
lijn (het lijktwaarachtig te lukken,maar
met jarenlangevertragingenenormekos-
tenoverschrijdingen)ofdedigitalisering
vandepubliekeomroep.Metprojectma-

vandewachtwaren, verhoogdeookalde
complexiteit vanhetproject totdezoveel-
stemacht.

Destuurgroepwasniethet eindstati-
onvanhet toezichtophetDigitalMedia
Initiative.Erbovenzatenhetdagelijks
bestuur vandeBBCendeBBCTrust, de
stichtingdie toezichthoudtopdeBritse
staatsomroep.De rapportagelijnennaar
dezeorganenbestondenwel,maarwerk-
ten traag.Kwartaalrapportagesbleven
maandenhangen.Metalsgevolgdat ze in
feite verouderdwarenvoordatzekonden
wordenbesproken.Hetproject verkeerdeal
indecember2011ruimschoots indegeva-
renzone (‘derodestatus’),maarhethoogste
BBC-echelonwistnietbeterdandaterop
datmomentoplosbarekinken indekabel
zaten.Dateensnel verouderendebusiness-
casehunbeoordelingmoestonderbouwen
maakteheterookalniet simpelerop.

Natuurlijke zondebok Last but not
least: ze liepenbij deBBC inde valkuil
omdedigitale transformatie bovenal
als een technologischproject te
beschouwen. Veelminder uitgesproken
wasdat de technologiemoest zorgen
voor eencomplete veranderingbij de
omroeporganisatie.Datmaaktehetniet
alleen lastig omhetproject intern tot een
succes temaken.Bij de aansturing en in
rapportagesbleefhet onderwerp vrijwel
buitenbeschouwing.Daar ginghet alleen
maarover (het gebrekaan) technologische
voortgang.

Nahetprojectwastechnologiedirecteur
Linwooddevanzelfsprekendezondebok.
Hijmoestwegensgebrekaanvertrouwen
hetveldruimen,maarwistuiteindelijkvia
derechtereerherstel tebewerkstelligen.
Achterafsprakhij van ‘zwartedagen’,diehij
metsteunvanvrienden, familiemaarook
totaalonbekendenuitdeIT-sectorwist te
overleven.DiedruktenLinwoodophethart
dathetverliesvan£100mlnBritsbelasting-
geldhemnietvielaanterekenen.

Linwoodkreegvanderechters laterhet
gelijkaanzijnzijde.Zijnontslagkonde
chief technologyofficerernietmeeterug-
draaien,maarwelkreeghijeenschadever-
goedingvan£80.000.Eenschijntje, zeker in
vergelijkingmetderekeningdiedeBBCvan
zijnadvocatenkreegvoorhetuitvechten
vandekwestiemetLinwood.Die liepoptot
eenhalfmiljoen.Datkonerkennelijknog
welvanaf. / TRANSFORMERS

nagementwashetdus tamelijkberoerd
gesteldbij deBBC.

Deverantwoordelijkheden lekenkeurig
te zijn verdeeldover taakgroepen,dieop
hunbeurt rapporteerdenaaneenstuur-
groep.Deeerstedoenhetwerk,de tweede
ziet erop toedathetwerkgoedwordtge-
daanenstuurt zonodigbij.

Maar indepraktijkontbrakhetde
stuurgroepaandebroodnodigekennis
omdevoortganggoed tekunnenbeoorde-
len.Datgoldniet zozeerdefinanciënvan
hetproject—indestuurgroepzatenvoor-
almensenvandeboekhoudafdeling—,als
welde technologischevoortgang.Diewerd
ingebrachtdoordeverantwoordelijke
chief technologyofficer JohnLinwood, al-
leenstonddaarhoegenaamdgeenenkele
kennisbij definanciëlekolomtegenover.
Dat erbij ditprojectnogalwatwisselingen
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OOK
ENERGIE
WORDT
STEEDS
SLIMMER

et iseenverdwenenberoep,dat
vanmeteropnemer.Deman-
nen—vaakwarenhetmannen
—diethuis langskwamenen
indemeterkastkropenom
destandentenoterenenver-
volgens,naeventueelnogeen
kopjekoffie,vertrokkennaar

hetvolgendehuis.Endaarweerprecies
hetzelfdededen.Zewerdenweggevaagd

Doordigitaliseringenenergie
opwekkendeconsumenten
krijgtnetwerkbeheerder
Enexiseenandere rol.De
omslagvanmeteropnemer
naarslimmemeter ismaar
hetbegin.Eengesprekmet
cioWillemJanZwart (foto)en
directeurassetmanagement
HanSlootweg.

D O O R

C A R E L
G R O L

doordedigitaliseringvansamenlevingen
bedrijfsleven.

Ooit teldeNederlandhonderdenmeter-
opnemers.Zewarendevoelsprietenvan
doorgaansgemeentelijkeofprovinciale
energiebedrijven.Maarookdiebestaan
nietmeer.

‘Demeteropnemer is inderdaaduitge-
storven’,beaamtWillemJanZwart,chief
informationofficerbijEnexis.Datbedrijf is
eigenaarvandeelektriciteitsnetteninGro-
ningen,Drenthe,Overijssel,Noord-Brabant
enLimburg.Alsnetwerkbeheerderverzorgt
Enexishet transportvanenergie.Hetheeft
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ruim2,5miljoenelektriciteitsaansluitin-
genen2,2miljoengasaansluitingenin
woningen,zostaat inhet jaarverslag.Daar
wordt trouwensookinvermelddatklanten
gemiddeld15,2minutengeenstroomhad-
denin2016.

Het ismaareenkleinvoorbeeldjevan
preciesdatagebruik, reageertZwart. ‘Alles’
ismisschienwatoverdrevenvolgenshem,
maarbijEnexisdraaitwelveelomdevoort-
schrijdendedigitaliseringendeenorme
stroomaandatadiedezemetzichmee-
brengt.Hetbedrijfheeftnumeerdantwee
miljoenslimmemetersgeplaatst.Dat iseen

investeringvanhonderdenmiljoenen.Het
bedrijf verwachtookdit jaarweer€163mln
uit tegevenaandeinstallatievanslimme
meters.

Dieslimmemeters (what’s inaname?)
metenveel.Zehelpenconsumentenmeer
inzicht tekrijgeninhunverbruik.Endat
inzichtmoetzevervolgensstimulerenom
energie tebesparen.De ‘bijvangst’, zowordt
hetdangenoemd, isdatslimmemeters
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netbeheerderseenschataaninformatie
opleveren.

‘Vroegermoestenonzemonteursrück-
sichtslosuitrijdenbijeenstoring’, vertelt
Zwart. ‘Zewistendannietvantevorenwat
zezoudenaantreffen.’Endusredende
monteurs ineenbusjenaardestraatwaar
eenhuiskamptmetstroomuitval. Isde
oorzaakkortsluitingdoorhetkoffiezet-
apparaat?Ofzitdehelestraatzonder licht

doordaterbij rioolwerkzaamhedeneen
stroomkabelkapot isgetrokken?Inheteer-
stegevalzoudendemonteursvergeefszijn
uitgereden.

DitsoortzakenkanEnexisnuopafstand
‘zien’enmeteenbeoordelen.Hetbedrijf
kanalshetware indemeterkastmeekijken.
Enmochtdestroomhelemaaluitvallen,
daniserbijdenieuwstemeterzelfsnog
zoietsalseen‘laatsteadem’:eensignaaldat
aangeeftdatdespanningwegvalt.

‘Deafgelopenvijf tot tien jaarhebbenwe
stappengenomendiewedehonderdjaar
daarvoorniethaddengezet’, schetstHan
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tezetten.’ In jargonheetdat ‘peakshaving’,
hetvoorkomenvanenormeuitslagenin
hetelektriciteitsnet. ‘Enalsweeenoperati-
oneelprobleemzien,kunnenwedaarover
afsprakenmakenmetdeconsument’,aldus
cioZwart.

Metpeakshavingwordtalvolopgeëx-
perimenteerd.Enecobijvoorbeeldkocht
dit jaareenDuitsbedrijfmet technologie
voordeopslagvanstroom.Tennet,dat

Slootwegderevolutie indebedrijfsvoering
vanEnexis.Slootwegiserdirecteur
AssetManagementendaarmeeverant-
woordelijkvoordebezittingenvande
netbeheerder.Denkdaarbijaanmeter-
kastenenverdeelstations,gasleidingen
enelektriciteitskabels.

‘Onsnetwerkisnualeenstukslimmer
danhetwas’, zegthij.Voorbeeld? ‘We
hebbenzogehetenmiddenspanningdistri-
butieautomatisering.’Pardon? ‘Datzijnde
8000kastjesdie inverdeelstationshangen
enopafstandkunnenschakelenophet
elektriciteitsnet.’

Dankzijdiekastjesweetdenetbeheer-
derveelsnellerwaareenstoringis.Sloot-
weg: ‘Doordestroomomteleidenkunnen
wevervolgensbinnendrieminuteneen
grootaantalhuishoudensweervoorzien
vanstroom.Endanwetenweooknogeens
waarpreciesdestroomisonderbroken.’Het
isvolgensSlootwegeengrootverschilmet
vroeger. ‘Monteurswarenvroegeralsnel
anderhalfuurbezig.’

Energie van buiten Vooralsnogzetten
netwerkbedrijvennieuwetechniekvooral
invoorhetoplossenvanstoringen.Denk
aanhet traceren,hetbeperkenvande
gevolgenenheteventueelomleggenvan
routes.MaarSlootwegvoorzietdatderol
vandenetbeheerderverbreedt.Hijnoemt
toenemendeelektrificatiealsaanjager.Er
komenimmerssteedsmeerelektrischeau-
to’s, terwijlgas langzaamuitdegebouwde
omgevingverdwijnt.

‘Eennetwerkwordtgebouwdvoorpie-
ken’, legthijuit,enhij vergelijkthetnetwerk
meteensnelweg.Teveelauto’soptekrappe
wegenleidt totfiles.Bijelektriciteitkandat
niet. ‘Ophetelektriciteitsnetbestaangeen
files.Bijoverbelastingfikthetgewoonde
gronduit.’

Dusalsdeelektrificatienogverder toe-
neemt,kunnener tweedingengebeuren.
Natuurlijkkandecapaciteitwordenuitge-
breid,metmeerkabels indegrond.Alleen
isdateendureoplossing.Hetalternatief is
beterebenuttingvanhetnetwerk.

Slootweg: ‘Iedereenweetdat indewin-
termaandenaanheteindevandedaghet
elektriciteitsverbruikhethoogst is.Daar
ligtdepiek.Maarwatals jehetverbruikeen
beetjekuntbijsturen?Bijvoorbeelddoor
juistopdatmomentniet jeelektrischeauto
opte laden,zelfsalzitdie inhetstopcon-
tact.Ofdoor devriezereenpaaruurtjesuit
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eigenaar isvanhethoogspanningsnet,doet
meeaaneenproefprojectvoorhetopslaan
vanenergie inauto’s.

Wantdat iseenanderetrend:consu-
mentendiezichookalsproducentgaan
gedragen. ‘Prosumenten’hetenze inmid-
dels.Eengroeiendaantalmensenheeft
bijvoorbeeldzonnepanelenophetdak.Op
eenzonnigedagproducerenzedaarmee
meerdanzeverbruiken.Dus leverenze
energie terugaanhetnet, legtZwartuit. ‘En
daardoorzijnwijernietmeeralleenvoor le-

Netwerkbe-
heerders zijn de
uitkomst van de
liberalisatie van
de energiemarkt.
Het zijn bedrijven
met eenmiljarde-
nomzet, maar ze
zijn altijd wat on-
bekend gebleven
De voorbije twee
decennia is door
energiemaat-
schappijen veel
gefuseerd en
opgesplitst. Er zijn
nu producenten en
leveranciers: be-
drijven die energie
opwekken en be-
drijven die verko-

pen. Ondermeer
Nuon en Essent
zijn producent.

Leveranciers,
of beter tussen-
personen, kopen
en verkopen
energiemaar
hebben zelf geen
opwekcapaciteit.
NLE is daarvan
een voorbeeld. De
stroom en het gas
komen van Nuon
of Essent, of van
een lokale boer
met zonnepanelen
op het dak en een
windturbine.

Netbeheerders
als Enexis zijn ei-

ENERGIEMARKTISBEKEND
METTRANSITIES
Marktmetveel spelersenbelangen

inuitvoering’, zegtSlootweg. ‘Enwe
werkenerhardaan.’

ZwartenSlootwegdurvenverder
geentoekomstvoorspellingentedoen.
Want,zegtZwart: ‘Toendeeerstemobie-
le telefoonserkwamen,dacht ikookal:
veelbeterdanditgaathetnietworden.
Endiedingenwarenamperdraagbaar.
Moet jenukijkennaaronzesmart-
phones.’

OndertussenverandertEnexiszelf
ook.Doorvoortgaandeautomatisering

veringvanstroom.
Wedoeneerder
aanuitruil.Het
elektriciteits-
networdtdan
steedsmeer
gebruiktalseen
grotebatterij.’

Eenzonnige
dagofeenon-
verwachtestorm
kandepotentiële
opwekking,dus
ooklokalestroom-
productie,enorm
beïnvloeden.Op
dieonvoorspel-
baarheidmoet
eennetbeheerder
inspelen.Balans
ophetnet isname-
lijkcruciaalvoor
betrouwbare leve-
ring.Uiteindelijk
isdatdeessentie
vanhet ‘slimme
elektriciteitsnet-
werk’, zegtSloot-
weg. ‘Daartoe
hebbenwenual
steedsmeergede-

genaar van de gas-
en elektriciteits-
netten in het land,
maar ze produce-
ren eveneens niet
zelf. Zij transpor-
teren energie naar
huizen, met kabels
voor de stroom en
leidingen voor
het gas.

Nederland telt
drie netwerkbe-
heerders: Enexis
(afgesplitst van
Essent), Liander
(met kabels en lei-
dingen die ooit tot
Nuon behoorden)
en Stedin (voor-
heen Eneco).

tailleerdedatavangebruikers.’
Ofzullenmensenhelemaalvanhetnet

gaan?Denkaanbewonersdiemetzonne-
panelenophetdakhunenergieopwekken,
enoverschottenopslaan.Slootwegziethet
nietdirectalseenbedreiging. ‘Daarvoor
ishiergewoonteweinigzon.Eigenopwek
is langnietgenoegomaandevraagtevol-
doen.’Dusblijftervolgenshembehoefte
aanenergievanbuiten. ‘Enookaantrans-
port,enzoookaanenergienettenen
netbeheerders.’

Detoekomst?Een‘smartgrid’zalniet in
éénkeerwordengerealiseerd. ‘Het iswerk

zalhetbedrijfoptermijnminder
mensennodighebben.Monteurs
moetengroteretechnischekennis
bezitten. ‘Vroegerhadjeallrounders;
monteursdiealleskonden.Nuishet
werkspecialistischergeworden’, zegt
Zwart.Enzoverdwijnendemeter-
opnemerstochniethelemaal: zij
wordenomgeschooldtot installateurs
vanslimmemeters. / TR ANSFORMERS
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Lezers stellen
zelf hunonline-
‘krant’ samen.
FD-verslaggevers
zien realtimehoe
hunartikelen
wordengelezen.
Eennieuwe relatie,
dankzij digitale
techniek.

ONZE TRANSFORMAT I E

Dit jaar schrijven
redacteuren van
Het Financieele
Dagblad voor het

eerst in ruim 200
jaar niet meer voor
de papieren krant.
Ze schrijven recht
streeks voor onze
onlinekanalen.
Dat is een stevige
overgang ge

weest. Niet alleen
is de bandmet
het traditionele
product losser ge
worden. Er kwam
ook een einde aan

een ijzeren werk
routine, die was
verbondenmet dat
enemoment op de

dag, wanneer de
krant ‘zakt’ naar
de drukkerij. Nu
raken redacteuren
vertrouwdmet
data over het lees
gedrag, en lezers
maken online hun
eigen selectie van
het nieuws.

H E T F I N A N C I E E L E D A G B L A D
P A R T N E R V A N T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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D I G I T A L E T R A N S F O R M A T I E : F A S E 2

De tweede fase van
digitale transformatie
is een tussenfase, die
wordt gekenmerkt
door een grote
toename van het aantal
digitale initiatieven en
geleidelijke dominantie
van digitale talenten
in de hele organisatie.
Na elke aanvankelijke

winstdaling door grote
digitale investeringen
groeit dewinst
exponentieel. De
beschikbaarheid, de
snelheid en de kwaliteit
van gegevens nemen toe.
Slim datagebruik levert
steedsmeer waarde op.
Beetje bij beetje komt er
een doordachte structuur
in de transformatie.
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TUSSENFASETRANSFORMATIE

Met de groei van het aantal initiatieven
neemt ook de behoefte aan structuur toe.

Door grote digitale investeringen kent
dewinstontwikkeling een grillig
opgaand verloop.

De instroom van digitale talenten
versnelt de transformatie.

De stortvloed aan data vereist meer
coördinatie, analyse en toepassingen.

Digitale initiatieven

Winst

Personeel

Data

Veelmeer digitale
initiatieven, verspreid
door de organisatie

Eerst winstdaling door
grote digitale investerin-
gen, vervolgens
exponentiële winstgroei

Steedsminder traditio-
nele werknemers, steeds
meer digitaal talent

Hoeveelheid data neemt
toe, metmeer snelheid
en variatie. Partners wor-
den aangetrokken

Grote
investeringen

Winst terug
omhoog

Traditioneel personeel

Digitale talenten



Centrale coördinatie met inzet cross-
functionele teams (1) transformeert
tot decentrale coördinatie met multi-
disciplinaire teams die los van elkaar
werken (1-5).
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1.

2.

3.

4.

5.

STRUCTUUR

Prioriteitenworden
vastgesteld en
initiatieven geselecteerd

De kwaliteit en dewaar-
de van de data nemen
toe

Winst uit traditionele bedrijfsvoering

Winst uit digitale initiatieven

Bron: FD / Vlerick Business School

INTERACTIEF
De interactieve versie
van deze infographic
is te bekijken op
transformers.fd.nl



‘ALSHETTE
COMPLEX
WORDT,
HAKEN
MENSEN
AF’
Voorzijndigitale transformatie laat
INGNederlandzichruimhartig
inspirerendoorbedrijvenalsNetflix,
AirbnbenAmazon,zegtdirecteur IT
Peter Jacobs.Wathetconcernvanze
leert?VanAmazonbijvoorbeeldhet
‘twee-pizzaprincipe’.

ooieenkwartje inPeter Jacobsenhij
houdtnietmeeropmetpraten.Bij voor-
keurover IT, innovatieentechnologie.
Aandeanderekantvandetafelmoet je
dangoedopletten,wantdeoud-McKin-
sey-consultantgaatsnel.Het jargon, in

veelgevallenEngels jargon,vliegt jeomdeoren.
Sinds2009is Jacobs indienstvanINGNeder-

land,waarhij in2013werdbenoemdtotchief in-

D O O R

WO U T E R
K E U N I N G

E N

R U T G E R
B E T L E M
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formationofficer. InbeterNederlands:directeur
IT-zaken.Zo’ndrie jaarvoordathij indie functie
aantrad,zette INGNederlandeengroot transfor-
matieproces ingang.Debankhadindeperiode
daarvoorbijeenaantalgroteprojectenhetdeksel
opdeneusgekregen,mededoordeoldskoolwerk-
wijze, vertelt Jacobs.

‘Jekuntnietaltijdvantevorenhelemaaluit-
denkenenspecificerenwat jewilt.Wehaddeneen
aantalprojectenwaarmeewevolenthousiasme
aandeslaggingenenwaarvoorweontzettend
onsbestdedenomvoorafallespecificatieshelder
tehebben,decodestebouwenentetesten.Toch

bleeknaverloopvantijddatdiekeuzesonvoorzie-
neconsequentieshadden.Ofdatdeconcurrentie
harderhadgelopendanwijenerallerhande
herstelprogramma’smoestenwordengedraaid.’
Of,nogvervelender:datklantentochnietophet
eindproductzatentewachten.

HetgefloptedigitalehuishoudboekjeTimis
daarvaneengoedvoorbeeld,erkent Jacobs. ‘Daar
zatvanonzekantveelenthousiasmein,maar
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wegingener te laatmeenaardeeindklant.’
Dieervaring,gecombineerdmethetbesefdat

debankvan2020sowiesoeenheelandereorgani-
satiezouzijndandievandatmoment,maaktedat
debankdebakensverzette.

Leentjebuur spelen Bij de start van zijn
transformatieproces, in2010, stelde INGzich
tweehoofdvragen:watwillenwebereiken voorde
klant enhoegaanwedatdoen.

Voordebeantwoordingvandeeerstevraag
kwamdebankalsneluitbijdeGoogles,Spo-
tify’senAirbnb’svandezewereld. ‘Diebedrijven
leerdenonseenaantaldingen’, zegt Jacobs. ‘Bij-
voorbeelddatdegebruikservaringvoorklanten
frictieloosmoetzijn.Alsdingencomplexworden,
hakenmensenaf.’Verderstelthij vastdatalle
klantenkunnenwordenbediendmetprecies
dezelfdedienst. ‘Doordigitaliseringverdwijnen
lokalegrenzen.Het ideedat jevooreenBelgische
klanteenanderegebruikersinterfacemoetma-
kendanvooreenItaliaanseklant isonzin.Klan-
teninPolenkunjebedienenmetpreciesdezelfde
appalsdie inNederland.’

Voorhetantwoordopdetweedevraag,dehoe-

vraag,speeldeINGleentjebuurbijdezelfdetech-
nologiebedrijven.Vanhenwerddeagile,oftewel
wendbare,maniervanwerken‘mettrotsgekopi-
eerd’,aldusJacobs.Kleine,multidisciplinaireen
vaakzelfsturendeteamswerkennustapsgewijs
aannieuweproductenendiensten.

Omuit te leggenwaaromdienieuwewerkwij-
zenodigwas,grijpt Jacobs terugnaarhet verle-
den.Hij vertelthoe inzijnvakgebied inde jaren

zeventigvandevorigeeeuwgoedwerdgekeken
naardewerkprocessen indeciviele techniek.Die
bordurenvoort—als jemaarvergenoeg terug-
gaat inde tijd—opdemanierwaaropHenryFord
auto’sbouwde. Iederemedewerkerhad indat
proceseeneigenspecialisatie.Erwarendusveel
overdrachtmomenten: vande tekenaarnaarde
bouwer, vandebouwernaardemarketeer, enga
zomaardoor.
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Volgens Jacobs ishetde ‘perfectewerkwijze’
voorsterkgestructureerdeenzichzelf repeteren-
deprocessen.Hijnoemtalsvoorbeeldookhet
machinaalvullenvanbierflesjes. ‘Dezemanier
vanwerkenisgeweldigmitsdeklantopdagéén
preciesweetwathijaanheteindvanhetproceswil
hebben,detechneutenopdagéénalwetenhoeze
datmoetenmakenendewereld indetussentijd
nietverandert.’

Datdiewerkwijzeeenconcernals INGniet
meerpast,ondervonddebankbijhetprojectTim.
Watdeklantwildewasvantevorennietduidelijk,
laatstaandat techneutenopdatmomentwisten
hoezedewensvandeklant ineensnelverande-
rendewereldmoesteninvullen.

Afwijkende route Volgens Jacobs vormtagile
werkenhet antwoord. ‘Agilewerkenneemtangst
bijmensenwegdoordat zeniet langer voor vijf
jaar vooruit beslissingenhoeven tenemenop
basis vaneenblik in eenglazenbol. Alles gaat
nu inkleine stapjes en jekunt tussentijds steeds

bijsturenalsdaar aanleiding voor is.Wehanteren
daarbij het “twee-pizzaprincipe” vanAmazon.Als
een team ’s avondsmoet overwerken, danmoet
hetdat afkunnenmet tweepizza’s.Grotere teams
leidenalleenmaar totmeer subculturen.’

Datdaarmeeafscheidzouwordengenomen
vaneenlangetermijnstrategiespreekt Jacobs
metkracht tegen. ‘Het isalsof jezegt:wezijn in
Amsterdamenhetreisdoel is Johannesburg.We
denkennudatweviaMarokkogaanrijdenen
dandwarsdoorAfrikametdeautonaarbeneden,
maarhoudentegelijkertijddemogelijkheidopen
om,alsweinSpanjezijn, tocheersteenstukmet
eenboot langsdewestkustvanAfrikanaarhet
zuidenaf tezakkenenderoutezohelemaal tever-
leggen.Het langetermijndoelblijft voor iedereen
helderenconstant,maaronderwegiserheelveel
vrijheidvandeuitgestippelderouteaf tewijken.’

Ennatuurlijkbestaatookdemogelijkheiddat
jeuiteindelijk tochniet inZuid-Afrikauitkomt,
erkent Jacobs. ‘Maarhetmooievandezemanier
vanwerkenisdatzoietsdaniniedergevalnooit
onbewustgebeurt.’

Dathetwerktbewijstdepraktijk, zegtdeIT-di-
recteur.Hijnoemtalsbijvoorbeelddevorig jaar

gelanceerdeeninmiddels inNederlandalweer
gestoptebetaaldienstTwyp. ‘Datwas inNeder-
landcommercieelnietzo’nsuccesalswehadden
gehoopt,maar integenstellingtotbijTimhadden
wenugeendrie jaarnodigomdaarachter teko-
men. InSpanjeslaatTwypoverigenswelaan.’

Maarmetkeuzesmakenenhetbeantwoorden
vandevragendiedaarbijhoren,wasdebanker
uiteraardnogniet, vertelt Jacobs.Want inde

/ 0 5 1

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0



praktijk loopjealtijd tegenonverwachtebelem-
meringenop,zekernaeengrotekoerswijziging.

De‘tegenwerking’kwammeervandeproces-
senennietzozeervanhetmanagementofdecom-
mercie. ‘Dieverwachtenvaakineersteinstantie
nietdateenanderewerkwijzealmeteengroteim-
pactzalhebben,enwordenvanzelfenthousiastals
naeenpaarmaandenblijktdatdatwelhetgeval is.’

Jacobsenzijnmensenkwamenervrij snelach-
terdat juistbijdeIT-afdelingveelprocessenniet
goedwarengeautomatiseerd. ‘Jemoetooknooit
bijeenelektricienthuis inzijnmeterkastkijken’,
lachthij. ‘Omtebeginnenhebbenwealle instal-
latiescriptsgeautomatiseerd,omtevoorkomen
datooitnogiemandmetzijnhandjescodezou
installeren.’

Vervolgenswerdenalle testen—vanfuncti-

onele testentotprestatie-enveiligheidstesten
—geautomatiseerd,omdekwaliteit teverhogen
endekostenteverlagen. ‘Jewiltcodesnellernaar
productiebrengen,dusmoet jeookveelvakeren
langer testen.Datkannietmeermetdehand.’

Tenslottewerderveelgeïnvesteerdinzogehe-
ten ‘softwareconfigurationmanagement’enop
datgebiedgeautomatiseerd. ‘Vergelijkhetmet

meerderepersonendiewerkenaanééntekstdo-
cument’, legt Jacobsuit. ‘Iedereenkentdefunctie
“trackchanges” inWord.Bijhetschrijvenvan
codekunjeopvergelijkbarewijzewerken,zodat
hetvoor iedereenduidelijk iswieaanwelkstuk
codeheeftgewerkt.Watdatbetrefthebbenwe
enormeverbeteringendoorgevoerd.’

Hetresultaatmagerwezen.Werdenervoor
2010maandelijksenkelehonderdensoftwarever-
anderingengeïmplementeerdbij INGNederland,
nuzijndater25.000.

Hoeindrukwekkend25.000ookmagklinken,
Jacobs isdeeersteomtebenadrukkendathet

Peter
Jacobs
(1975)

Peter Jacobs
studeerde en
promoveerde
cum laude aan
de Technische
Universiteit
Delft, bij de
vakgroep Sys-
teemkunde.
Vervolgenswas
hij werkzaam
als consultant
bij McKinsey
& Company. In
2010maakte
hij de overstap
naar ING, waar
hij als directeur
verantwoorde-
lijk werd voor
applicatiema-
nagement.
Sinds 2013 is hij
chief informa-
tion officer bij
INGNederland.
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aantal regelscodedatwordtgeschreveneenvrij
nietszeggendgetal is.Endaarmeekomthijuitop
dekwaliteit vanzijnmensenendetransformatie
diedebankopdatvlakmoestdoorvoeren.

Deveranderdewerkwijzeendeinhoudelijke
wijzigingeninhetwerkbrachtenimmersookmet
zichmeedaterafscheidwerdgenomenvancolle-
ga’s. Jacobs: ‘Metdestappendiewijhebbengezet,
hebbenweookextreemveelvanonzewerk-

ZODIGITALISEERT ING
NEDERLAND
Niet de bankiermaar
de snelheid van ver-
nieuwingmaakt het
verschil in fintech.
ING investeert fors in
‘blockchain’ en zoekt
nadrukkelijk samen-
werkingmet nieuwe
partijen. Deels via
participatiesmet
externe fintechbedrij-
ven, maar ook intern,
via de Innovation
Bootcamp. ING-werk-
nemersmet de beste
ideeën krijgen vrijaf
om hun theorie in
de praktijk te testen.
Van de vier grote
Nederlandse banken
kiest ING het meest
duidelijk positie. Al-
leen door open tech-
nologie te omarmen,
blijft ING de primaire
partij om zakenmee

te doen, meent het
bestuur. Vooral de
retailbank experimen-
teert volop. Onder
meermet Payconiq,
eenmobielbetalenap-
plicatie. In Duitsland
is het openen van een
betaalrekening vol-
ledig gedigitaliseerd.
In het Verenigd Ko-
ninkrijk is er de pilot
Yolt, een applicatie
waarmee klanten data
vanmeerdere bankre-
keningen kunnen ver-
zamelen. ‘Soms is het
een kwestie van pro-
beren’, zegt Peter Ja-
cobs. ‘In een tijd van
snelle technologische
veranderingen ga je
niet meer honderden
miljoenen investeren
en je voor twintig jaar
vastzetten.’
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nemersgevraagd. Jevraagtzeomextreemveel
beter tewordeninhetmakenvancodeenjevraagt
omechteontwikkelaars.Vroegerzochtenwemen-
sendiegoedzijn ineengegarandeerdegoedeover-
drachtvanontwerpnaarbouw,envanbouwnaar
test.Nuvragenweominhoudelijkvakmanschap.’

Ofdaarmeeookhetwerkvanzijnmensenen
zijneigenrol ingewikkelderzijngeworden,durft
Jacobsniet tezeggen.Maardatdeuitkomstenvan
hetprocesbeterzijn,staatvolgenshemvast. ‘Vak-
manschapmaakt trotsenbetrokken,enmaakt
mensenminderrisicoavers.Als jeweetwaar jehet
overhebt,durf jeookknopendoortehakken. Je
zietdoordehelebankheendatdatechtzowerkt.
Het isnietvoornietsdatvancommunicatie tot
ITenmarketingmenterugkomtvanalgemene
managementprincipes.Volgensdieprincipes
rouleerdenmenseneindeloostussenvolstrekt
willekeurigevakgebieden.Het isnuechtnietmeer
mogelijkomzondervakinhoudelijkekennisdoor
tegroeienbinnendezebank.’

Endaarmeeisderolvanpersoneelsafdelin-
genalleenmaarvangroterbelanggeworden.De
juistemensenbinnenhalenenbinnenhoudenis
eennogveelgrotereuitdagingdanvoorheen.Het

liefstzouhijeenorganisatiehebbenmetalleen
maarexpertsdie technischijzersterkzijnen
ooknoggrotepersoonlijkhedenhebben,maar
dat ispraktischenfinancieelonuitvoerbaar,
weet Jacobs.

Voor inspiratieheeft INGNederlandnaaron-
dermeerNetflixgekeken,dathetDreyfus-model
hanteert.Ditmodeldeelthetwerknemersbestand
opinvijfcategorieën,elkemethaareigenrol.
Vanjunior totenmetexpert.Vooralhethebben
vaneenbrede,competentemiddengroepisvan
belang,zo is inmiddelsdeervaringbij ING,dathet
modelkopieerde. ‘Jewiltdeexperts,dekleinste

groepaandebovenkant,graagbehouden’, legt
Jacobsuit. ‘Datdoejedooreenuitdagendewerk-
omgevingtecreëren,maarookdooreenbrede
middengroeptehebben.Wantdevoornaamste
redendatexpertseenorganisatieverlaten, isdat
zij teveelwordenblootgesteldaanjuniorsbinnen
eenorganisatie.Meteengoedebalanstussende
onderkant,hetmiddenendebovenkantkrijg je
eenstabieleorganisatie.’

Heilig geloof Devraagisnunogof Jacobs—te
middenvanaldiegroteomwentelingen,dievoor-
lopiggoedlijkenuit tepakken—geenrisico’sover
hethoofdziet.Hoezeker ishijbijvoorbeeldvande
aannamedatklantenexacthetzelfdeverwachten
vaneenoudeinstitutiezoalseenbankwaarmee
zijal jareneenrelatiehebben,alsvaneenjong
technologiebedrijf?Heefteenklantnietheelan-
dereverwachtingenvaneenbankdanvanbijvoor-
beeldWhatsAppofSpotify?

Jacobserkentdatditsoort risico’seraltijdzijn.
‘Hetrisicobestaatdat je teveelvoordeklantgaat
denken’, zegthij, ‘maarvoorlopigzie ikdatniet
gebeuren.Wewordeneropaangestuurdomklan-
tenmaximaalaanhetwoordte laten.Wekijken
naarwateropklantenforawordtgedeeldennaar
defeedbackindeappstore.Enbijelkestapdiewe
zetten, ishetuitgangspuntdevraag:waarwordt
deklantblij vanenwat leverthethemofhaarop?
Zolangdat totmeermarktaandeel leidt,doe je
hetgoed.’

Tochziterookeenrisico ineenheiliggeloof in
agilewerken,datafgaandeop‘reclame’dieING
ervoormaaktopsommigeplekkenbinnendeor-
ganisatie lijkt tebestaan. Jacobsmoet lachenals
weernaarvragen. ‘DeING-topheeftzijnmensen
niethetgebod“gij zultagilewerken”opgelegd.
Welwillenwefantastischemensenhebbenineen
fantastischeorganisatie.Hetgaatomdecreatie
vaneencultuurwaarinmensendurventepionie-
ren.Eencultuurdieslimmemensenaantrekt,die
nieuwsgierigomzichheenkijkenindewerelden
dieookdeorganisatiescherphouden.’

‘Nee’, zegt Jacobs, ‘hetallerslechtstezouzijn
alswijover twintig jaarnogsteedsagilezouden
werkenomdatwedaarmeenoueenmaalooit
alseenvandeeerstenmeebegonnen.Agilewer-
keniseenmiddelengeendoel.Hoevaker jehet
eroverhebt,hoemeerheteendoelopzichlijkt te
worden.Endat is juistwatwenietwillen. Jewilt
hetniethebbenover jewerkwijze,maaroverde
impactdie jedaarmeehebtopdewereldom
jeheen.’ / TR ANSFORMERS
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Vlerick laat zich
graagde kaas
vanhet brood eten.
Want indedigitale
transformatie
moet je je eigen
product durven
kannibaliseren.
Inhet belang van
onze klanten.

ONZE TRANSFORMAT I E

Vooroplopen in
verandering. Lei-
derschap tonen.
Dewereld is on-

voorspelbaarder
dan ooit. Daarom
heeft Vlerick zich
opnieuw uitge-
vonden. Van een
‘traditionele’ busi-
nessschool naar
een kennispartner

die samenmet en
bij de klant digitale
leerprogramma’s
ontwikkelt. Zoals
bij DSM, waarmee
we een geavan-

ceerd online-
programma voor
alle sales- en glo-
bal-marketing-

functies realiseer-
den. Je kunt zeg-
gen dat we ons
daarmee de kaas
van het brood la-
ten eten. Maar dat
doenwe graag.
Omdat zowel onze
opdrachtgevers
als wij daar beter
van worden.

V L E R I C K B U S I N E S S S C H O O L
P A R T N E R V A N T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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‘INNOVATIE
HEEFT
GELOOF
NODIG’
Meteigen ideeënensamenwerkingmetstart-upswil
PostNLtransformeren ineendigitaledienstverlener.
CioMarcelKromverteltoverhetbelangvan
overtuigingskrachtenexperimenteren.

D O O R

R O G E R
C O H E N

Natuurlijk leidt
niet elke techno-
logische vondst

direct tot zakelijk
succes.Welke
nieuwe ideeën

testen cioMarcel
Krom en zijn team
van PostNL nu in

demarkt?

ostenpakkettenlijkenmisschienouder-
wetse fysiekeproducten,zondergoed
draaiendeIThoudthetsnelop.Vraagdat
maaraanMarcelKrom,chief informa-
tionofficervanPostNL.Alscioheefthij
eenenormewaaieraanverantwoorde-

lijkhedenbijhetbedrijf,datdagelijksmet49.000
werknemerszo’nhalfmiljoenpakkettenen10
miljoenpoststukkenverwerkt.Nietalleenmoet
alle ITfunctioneren,Kromisookverantwoor-
delijkvoor technologischeinnovatieswaarmee
hetpostbedrijf zichkanaanpassenaannieuwe
marktomstandigheden.

‘Het iscruciaaldatbedrijvenzichrealiseren
dat ITnietalleeneenkostenpostvormt,maar
ookwaardevertegenwoordigt’, zegtde51-jarige
Castricummer,diesinds2011ooklid isvanhet
‘executivecommittee’ vanPostNL.

Zijn uw collega’s net zo overtuigd van dewaarde van
IT als u? ‘Datwisselt.Somsisdeopbrengstmeteen
duidelijk,maarerzijnookprojectenwaarbijhet

TESTEN
ISHET
HALVE
WERK

PostNL-bezorgers,
die toch al langs de
huizen gaan, foto-
graferen waterme-
ters vanmensen
die dewaterstand
niet hebben door-
gegeven.

WATERMETER-
CHECK

Samenmet Box-
ture heeft PostNL
een platformwaar-
mee klanten bin-
nen een uur hun
pakketten kunnen
laten ophalen. Lukt
dat niet met de
fiets, dan wel met
een PostNL-auto.

START-UP
BOXTURE

Vakantiegangers
kunnen hun koffer
thuis laten ophalen
en op eenNeder-
lands vliegveld
laten bezorgen.
Voor de eerste kof-
fer kost dat €17,50,
voor elke koffer
daarna €7,50.
Deze proef startte
in maart. Voorgan-
ger TNT Post pro-
beerde de dienst
al eerder uit. Dat
project —met NS
en Schiphol —mis-
lukte door te hoge
kosten en gebrek
aan belangstelling.

BAGAGE-
SERVICE
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In delen van Gro-
ningen, Dordrecht
en Amsterdam
kunnen bewoners
kleine elektri-
sche apparaten
inleveren bij de
pakketbezorger
van PostNL. Die
draagt de appa-
raten over aan
WeeeNederland,
een organisatie
die spullen sor-
teert en zo restaf-
val vermindert.

Er loopt een proef
met het scannen
van brieven. Behal-
ve de fysieke brief
ontvangt de klant
ook een scan.

OUDE
APPARATEN
MEENEMEN

BRIEVEN
SCANNEN

Via de verhuisser-
vice van PostNL
kunnen klanten
hun adreswijziging
doorgeven aan
bedrijven. Ze se-
lecteren zelf met
wie ze wel enmet
wie ze niet hun
nieuwe adres wil-
len delen.

VERHUIS-
SERVICE
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e veel innoveren is
ook risicovol, merk-
te ING toen het een
paar jaar geleden

geldwilde verdienenmet
data van klanten.
Die ervaring heeft PostNL
extra voorzichtig gemaakt,
zegt cio Marcel Krom. ‘De
reactie op de plannen van
INGwas eenwake-upcall. Je
moet heel prudent blijven.
Ookwij zouden bepaalde
datastromen kunnen com-
bineren diemeer gemak
creëren voor de consument,
maar daar zijn we heel te-
rughoudend in. We hebben
een chief privacy officer,
die de juridische enmorele
aspecten in de gaten houdt.
Ikzelf gebruik altijd mijn
ervaring enmijn gezonde
boerenverstand. Ik denk dat
we twee keer per jaar hefti-
ge discussies voeren over
onze grenzen. Jemoet niet
op het randje willen lopen.
Als je weet waar het ravijn is,
moet je op gepaste afstand
blijven.’

Een ander risico ligt op
het vlak van cyberveiligheid.
PostNLwordt in de gaten
gehouden door een extern
bedrijf dat de applicaties en
het netwerk controleert op
verdachte activiteiten. Ook
huurt PostNL bedrijven in
die professioneel hacken om
zwakke plekken te vinden.
‘Het is in principe een verze-
keringspremie, je investeert
om je te beschermen, maar
ik zal nooit zeggen dat wij
subliem zijn. We doen het
conform de standaard van
de sector.’

R I S I C O

‘JEMOETNIET
OPHETRANDJE
WILLENLOPEN’

T

moeilijk isomdirectaldeopbrengst tebepalen.
Tochhebje technologienodig.Het isnetalsmet
heipalenvoorhuizen.Diekostengeld,maarnie-
mandwilzebetalen.Alsbedrijfhebjeookhei-
palennodig:platformsdiejemoetbouwen.Neem
onzeapp:alsjemaarééngebruikerhebt,wilnie-
mandbinnenhetbedrijfdaarvoorbetalen.Het
levertpaswatopalsjeeengrotegebruikersbasis
hebt.Maardaarvoormoetjehetweleerstmaken
envolumeontwikkelen.Datheeftgeloofnodig.’

Hoeovertuigtude rest vanhetbedrijf? ‘Veelonder-
zoekdoen,zodatjeeenrationeleonderbouwing
hebt.Inhetgevalvandeconsumenten-apphebben
weonderzoekgebruiktvanweltienoftwintigpar-
tijen.Wehebbenookexternonderzoeklatendoen.
Jemoetnamelijkkijkenwaardeconsumentisen
hemdaarjeinformatieterbeschikkingstellen.’

PostNL is een groot, traditioneel bedrijf. Hoe zorg je
dat je niet achteropraakt bij de snelle digitalise-
ring in de start-upwereld? ‘Voornieuwediensten
werkenwevaaksamenmetstart-ups,waardoor
weveelsnelheidomonsheenontwikkelen.Het
probleembijstart-ups isvaakdatzegeenfinan-
cieringkunnenvindenvoorgroei,ofmoeite
hebbenmetopschalen.Daaromkoppelenwehun
kleine,flexibelemodelaanonsgroteschaalmo-
del.ZowerkenwebijvoorbeeldmetBoxture,een
kleinIT-bedrijf.Wehebbensameneenplatform
gebouwdwaarmeeweonzemensenzokunnen
aansturendatzebinneneenuurmetdefietseen
pakketkunnenophalenennaaronsnetwerk
brengen.Alsdatniet luktdanhebbenwijnogons
PostNL-autobedrijf. Ikziehetzo:onsgroteschip
isdeachtervangerendaaromheenhebbenwe
speedbootjes.’ / TR ANSFORMERS

Marcel
Krom
(1965)

Sinds 2009 is
Marcel Krom
cio bij PostNL
en vanaf 2011
is hij lid van
het executive
committee. Hij
is voorzitter van
CIO Platform
Nederland en
lid van de Cyber
Security Raad
Nederland.
Krom studeerde
bedrijfsinforma-
tica. Eerder was
hij IT-directeur
bij Cendris,
dochter van TNT
Post.
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HOECONNEXXIONZICH

egenhet laagste tariefdieselbussenvan
twaalfmeteraanbieden,datwerktnietmeer
indewereldvanhetopenbaarvervoer.Voor
BartSchmeinkisééndingduidelijkalshij
in2014aantreedtalsceobijConnexxion/
TransdevNederland:wilhetbedrijfoplange

termijnoverleven,danmoeterdirectwerkworden
gemaaktvandigitalisering.

Digitaliseringheeftnet zo’n fundamentele impactals
de industriële revolutie, steltBartSchmeink,ceovan
TransdevNederland,waaronderConnexxionvalt.Omte
overlevenmoethet roerom.Hoe? ‘Door technologieeen
integraalonderdeel temakenvandebedrijfsvoering.’

tweebelangrijkeconcessies inUtrechtenTwente.De
winstgevendheidstaatdanoverigensal langeronder
druk.DaaromgeeftSchmeinkbijzijnaantreden
directaandat technologiedetoekomstvanhetov
gaatbepalen.Alleendoor intensiefgebruikvandata
ennieuwetechnologiekomtslimmereenduurzame
mobiliteit vandegrond.

Maardeveranderingzalnogveelgroterzijndan
dat,weetSchmeink.Openbaarvervoerenmobiliteit
gaannamelijkookfundamenteel transformeren.
Nietmeteenhorizonvaneenhalveeeuw,maartus-
sennuentienjaar. ‘Detechnologischeendigitale

‘Opdatmoment ishetbusi-
nessmodel indeov-sector
nogvooralgebaseerdopde
“racetothebottom”.Ook
hier’,bekenthij. ‘Maar in
onderlingeconcurrentie
steeds lager tegenelkaar
inschrijven, isgeenhoud-
baarbedrijfsmodel.Het
roermoetom.’

In2013lijdtConnexxi-
oneenrecordverliesvan
€58mlndoorhetverliesvan

D O O R

A R E N D
C L A H S E N
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OPNIEUWUITVINDT
vanhetovergaanop“datadrivenwerken”totde
overgangnaarnul-emissievervoer.Dedoelstellingen
dieweindertijdhaddenvoordezeperiodehebben

weallemaalgereali-
seerd’,aldusdeCon-
nexxion-bestuurder,
dieooklid isvande
hoogstebestuurslaag
vanhetFransemoe-
derbedrijfTransdev.
‘Hierdoorkunnen
weonsnuookonder-
scheideninkwaliteit
enkunnenwenieuwe
vormenvandienst-

verleningaanbieden.’
‘Wezijn incrementeelbegonnen’, verteltEric

vanEijndhoven,diekortnadekomstvanSchmeink
aantradalsdirecteurConnexxionOV.Dusinhet
begin isvooralgekekenhoedebestaandebusiness
verderkonwordenverbeterdmethetgebruikvan

revolutiezalvooralbanken,zorgendemobiliteits-
sectorhardraken.Endatzalgebeurenmetdeimpact
diedeindustriëlerevolutiehad.’

Dehaltewaareensperuureenlege
bus langsrijdt,maaktvolgensdeCon-
nexxion-topmanplaatsvoorvervoerop
maat.Viadeappvlotoproepbaredeelau-
to’sbrengenstraksmensenvanAnaarB
viaeenflexibeleroute. Indichtbevolkte
gebiedenstijgtdevraagnaarcapaciteit.
Gestroomlijnde,uitstootvrijeencom-
fortabelebussen—zogeheten‘metro’s
oprubber’—gaanzorgenvoorsnelle
verbindingen.Defrequentievanvervoer
enhetaantalvoertuigenwordenaan-
gepastaandepiekenendaleninreizigersaantallen.
Algoritmenmakenvantevorenalduidelijkhoeveel
mensenmethetopenbaarvervoerzullenreizenenop
welkmoment.Vervoersmodaliteitenals trein,bus,
deelautoendeelfietssluitennaadloosopelkaaraan
envergemakkelijkenoverstappen.Uiteindelijkkan
zelfshetbezit vaneeneigenautooverbodigworden.

‘Als jenaardeafgelopendrie jaarkijkt, zie jedat
hetallemaalnogveelsnellergaatdanverwacht’, zegt
Schmeink. ‘Het tempoligtenormhoog.Variërend

INNOVERENIS
SOMSOPJEBEK
GAAN,FALENIS
NIETZINLOOS
OFZONDE
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data.VanEijndhoven: ‘Dankunjealmooiedingen
doen.Zozijnwebijvoorbeelddirectgestartmeteen
brandstofbesparingsprogramma.Metdatakunje
namelijkveelnadrukkelijkersturenopbrandstof-
consumptieomdat jeweetwatwelkechauffeurbij
welktyperijgedragverbruikt.Chauffeurshebben
hierbijmeegedacht.Doorhunrijstijlaantepassen
hebbenzemeegeholpenommiljoenenaanbrand-
stof tebesparen.Vorig jaarhebbenzezelfs€4mln
terugontvangen.Naarrato.Dechauffeursdiemeer
hebbenbespaard,krijgenookeenhogeretoelage.’

Hetbrandstofbesparingsprogrammawasslechts
hetbegin,enooknogdigitaliseringoudestijl.Oude
stijlwilhierzeggen:metgegevensbestaandewerk-
processenverbeterenenwinstbehalen. ‘Aanvanke-
lijkzijnhetnoggeïsoleerdebusinesscases’, vertelt
VanEijndhoven, ‘maargaandewegwordt technolo-
gieeenintegraaldeelvandebedrijfsvoering. Inde
traditioneleopzetzie jemaarweinigdatditopbe-
stuursniveauisverankerd.Maar ikdurf tezeggendat
wijnuzoverzijn.’

Bijde laatsteaanbestedingenopdeov-markt
heeftConnexxioneensprongwetentemakendoor
processenechtanders interichten.Neemdeinde-
cembergewonnenconcessieAmstelland-Meerlan-
den,diezesgemeentenbeslaat,waaronderAalsmeer,
Amstelveen,Haarlemmermeerendeluchthaven

Schiphol.Het totaalaansubsidieenreizigersinkom-
stenisgoedvooreenbedrijfsopbrengstvan€1,2mrd.
Deconcessiegaateind2017voor tienjaar in,maar
kandaarnanogeensmetvijf jaarwordenverlengd.
Eenmajeureopdrachtvoorhetbedrijf.Deprijswas
volgensSchmeinknietdeonderscheidendefactor;
datwarendekwaliteitendekeusdieConnexxion
bood.

Slimmere planning ‘Wehebbendedienstregeling
helemaalaangepastaandevervoersvraag’, vertelthij.
‘VanafhetbegingaanerbijSchipholhonderdelek-
trischebussenrijden,enuiteindelijkzal90%vanhet
vervoerzonderemissiezijn.’Goednieuwsvoorhet
milieu,maartegelijkookeenomslagdieveelslimme
planningvraagt,weetdeceo.

Hij legtuit: ‘OpSchipholzijnopeendagvijfpiek-
momentendiesamenhangenmetondermeerbin-
nenkomendvliegverkeeruitanderecontinentenen
dewerktijdenvanhetpersoneel.Elektrischebussen
kunnennietdeheledagachterelkaardoorrijden.
Nògnietmetdehuidigebatterijen. Incombinatie
metdepiekmomenteninhetreizigersaanbodmaakt
ditdataenslimmealgoritmenonontbeerlijkomheel
precies teplannen,zodateraltijdbussenopgeladen
eninzetbaarzijn.’

Schmeinkverteltookdatafrekenenviaéénac-
countwordt ingevoerd. ‘Zodathetstraksallemaal
vanhetzelfdemobiliteitstegoedafgaat.Welkver-
voersmiddel jeuiteindelijkookgebruikt.’

Deinzetvandataombestaandeprocessente
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verbeterengaatuiteraardnogsteedsdoor.Wel iser,
indewoordenvanov-directeurVanEijndhoven, ‘een
laagoverheengelegd’.

‘Metanalysetoolshalenweernunogmeeruit’,
zegthij.Deopsporingvanzakenals ‘grijsrijden’
bijvoorbeeld. Inhetgevalvangrijsrijdenchecken
reizigerssnel inenuitomvervolgensteblijvenzitten
indebuszonderdatersaldovandeov-chipkaart
wordtafgeschreven. ‘Opreisvakkenisnuteziendat
er tekortwordtgereisdtenopzichtevan
debezetting indebus.Alsdatnietmet
elkaarklopt,kunjemenseninzettenom
dat tevoorkomen.’

Hiergaathetnogsteedsomreactief
ingrijpen.Maardatawordt inmiddels
ookgebruiktomdevervoersvraagte
voorspellen. Inhetgevalvanregenbij-
voorbeeld.Hemelwaterheeft immers
directeffectophoevaakdefietswordt
verruildvoordebus.Metdeweersver-
wachtingenvervoersdata indehand
kandejuistehoeveelheidvoertuigenwordeningezet.

Hetklinktallemaalgoed,alleenisnatuurlijkniet
allesmeteeneensucces.Maardatwilnietzeggendat
hetzinloosenzondevantijdengeld isgeweest, vindt
PeterKrumm.Hij ishoofdstrategie, innovatieen
businessintelligencebijConnexxion,eniseveneens
kortnadekomstvanceoSchmeinkaangetreden.

‘Innoverenissomsopjebekgaan’, zegthijheel
direct.Eenvoorbeeld isdedeelautodienstSplit,die
Transdevanderhalf jaar languitbaatte inWashing-

tonDC.Tussenvastehalteswerdsteedsbliksemsnel
demeestefficiënteroutevastgesteld,opbasisvande
uitstaphaltesvanpassagiersendelocatievannieuwe
passagiersdiezichaanmelddenviadeapp.Dedienst
werdechterbeginoktobervorig jaargestaakt.Re-
den?MoordendeconcurrentievanpartijenalsLyft
enUber. Inmiddels ishetmerkeneendeelvande
kennisverkochtaanautofabrikantFord.

VolgensSchmeinkmakendeervaringeninde
VSduidelijkdatvan
vastehaltenaarvaste
halterijdennietaan-
trekkelijkgenoegis.
Althans,nietalsde
reizigereentaxiach-
tigedienstverwacht.
BijAbel—dezelf-
standigetaxideel-
servicedieTransdev
Nederlandanderhalf
jaargeledenstartte

inAmsterdamenopSchiphol—ishetandersaange-
pakt.MededankzijdeervaringenmetSplit. ‘Alwordt
erweleenanderetechnologiegebruikt.’

‘BijAbelvervoerenweechtvanennaarde locatie
diedereizigerzelfkiest,enniet tussenvastehaltes’,
zegtSchmeink.Abel looptgoedvolgenshem. ‘De

DENIEUWE
INITIATIEVEN
WORDENIN
NEDERLAND
GENOMEN
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insteekisdatwedekennisdiewehieropbouwen
elders inhetopenbaarvervoerkunnentoepassen.
Wantdaarverdienenweonsbrood.Enalswedaar
dus inslagen,doenwehetmetAbelgoed.’

KrummwijstopdeintroductievanBrengFlex
bijderecentelijkverkregenov-concessie inenrond
ArnhemenNijmegen.Dekennisendesystemen
vanAbelwordenhier toegepastomeenjaar langte
experimenterenmeteendienstdiedichter tegenhet
openbaarvervoeraanligt.Auto’senkleinebusjesrij-
denkriskrasdoorArnhemenNijmegenomreizigers
voor€3,50vanennaardegewenstehalte tebrengen.

reden,wordtnudoorlopenddemeestefficiënteroute
berekend.’

Metdefocusopdigitalisering isTransdevNeder-
landkoploper inhethelevervoersbedrijf,datmet
eenomzetvan€6,7mrd(2016) innegentienlanden
actief is. InproeftuinNederlandwordendenieuwe
initiatievengenomen.Schmeink: ‘Wijzijnhetgids-
landvoordegroep,eninheelveel innovatieszijnwij
marktleider.Dekennisdiehierwordtopgebouwd,
bijvoorbeeldmetdeinzetvanelektrischebussen,de-
lenwemetderestvandegroep.’

DatConnexxionvooroploopt, isvolgensdedrie

processen en
zet tegelijk in
op innovatie en
experimenten
met nieuwe
technologie en
businessmodellen.
Deel kennis en
ervaringmet de
hele organisatie.

Beginmet
de verbe-
tering van
bestaande

Betrekme-
dewerkers
vanaf het
begin bij

technologische
ontwikkelingen
en de impact van
nieuwe spelers
op jemarkt.
Niet meedoen
betekent de
boot missen, zegt
Peter Krumm van
Connexxion.

Vergis je
niet in de
snelheid
van de

DEDIGITALELESSENVAN
CONNEXXION
PeterKrumm,hoofdstrategie, innovatieen
businessintelligence,deeltdedriebelangrijkste
lessenvanConnexxion.

Gemiddeldvijftientot twintig
minutenenmaximaaleen
halfuurnadereserveringvia
deappkomthetvoertuigvoor-
rijdenbijdehalte.Opwegnaar
deeindbestemmingkunnen
noganderereizigersworden
opgepikt,mitsdatbinnende
toegezegdeaflevertijdpast.
Allesuiteraardvolautomatisch
doorhetsysteemberekend.
Rolstoelenkunnenmeeals
datbijdereservering isaange-
geven.

Krumm:‘Uiteindelijkhoop
jemetdezetariefstellingen
flexibiliteit tebereikendat
mensendeauto latenstaanen
kiezenvoordezedienst.Metde
toenemendemobiliteit zulen
wewelnaaranderevervoers-
vormentoemoetenomtevoor-
komendathetgaatvastlopen.’

CeoSchmeinkzegtdat
BrengFlex insommigege-
vallenookdoorreizigers

experimenten
en nieuwe
werkprocessen.
Met hunmee-
denken bij
innovaties sla je
twee vliegen in
één klap: meer
draagvlak en
vernieuwing.

wordtgebruiktalseenalternatiefvoorzogeheten
WMO-vervoer,hetvervoervoormensenmetbeperkte
mobiliteit.

Ookindunbevolktegebiedenkunnendemid-
delenefficiënterwordeningezetmeteendienstals
BrengFlex.Alsgrotebussenplaatsmakenvoorklei-
nereauto’sofbusjes,dieopflexibele tijdenenroutes
reizigersvervoeren,brengtdatvraagenaanboddich-
terbijelkaar.Hetkanzelfsnieuwevraaguitlokken
alshetvervoersnelopafroepbeschikbaar is inplaats
vanéénkeerperuuropeenvaste tijd.Schmeink: ‘Het
gaatuiteindelijkomdesubsidieperzitplaatskilome-
ter.Alsereenbeterebezettingsgraadis,krijgtonze
opdrachtgeverookmeerwaarvoorzijngeld.Waar
bussenvroegermeanderenddooreenwijkofgebied

bestuurdersookbitterenoodzaak.VanEijndhoven:
‘Jemoetonderdeelzijnvanheteindspel.’Demarkt
wordtopzijnkopgezetdoordeopkomstvannieuwe
technologieennieuwespelers,enwienietmeedoet
mistdeboot.

Mobiliteitwordteenservice, isSchmeinksstellige
overtuiging. ‘Straksverkopenwenieteenov-kaart,
maareenbundelkilometers,diedereizigermetbus,
trein,metro,deelautoofdeelfietsnaareigeninzicht
kangebruiken.BijAmstelland-Meerlandengaanwe
daarvolmeeaandeslag.Uiteindelijkzalhetsteeds
makkelijkerwordenvoormensenomgeeneigenauto
meer tehebben. Jekanimmersookdefunctionaliteit
toevoegendater inhetweekend200kilometerauto-
vervoerafgenomenkanworden.Bijvoorbeeldvoorde
sportvandekinderen.Alsweprivéenzakelijkverkeer
bijelkaarkunnenbrengenendiegrenselimineren,
hebbenwebijTransdevechtdevolgendestapge-
maakt.’ / TRANSFORMERS
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‘WE
HEBBEN
MEER
HELDEN
NODIG’
Watbetreft cio’s
CaeciliaGroot (foto)en
Hendrik-JanSmaalkan
Nederlandwelwatmeer
vrouwelijkedigitale
leidersgebruiken.Een
technischeachtergrond
isgeennoodzaak. ‘Alscio
ben jemeereenschaker
daneentechneut.’

D O O R

M A R L I S E
H A M A K E R
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heastudeert techniek.Kiesexact.
Vertrouwenintechnischevrouwen.
Driecampagnesuitde jaren80om
meervrouwenvoortechnischestu-
dies te interesseren. Jezouzekunnen
afstoffenomzeweer intezetten,want
anno2017ishetaantalvrouwendat
vooreenexactestudiekiestnogaltijd
aanzienlijk lagerdanhetaantalman-
nen.Endatheeftzijnweerslagophet
aantalvrouwelijkebeslissers inhetdi-
gitale tijdperk,merkenooktweecio’s
diezichinspannenommeervrouwen

aandetechnischetoptekrijgen.
CaeciliaGroot (57)enHendrik-JanSmaal (45)kennen

elkaaruithetbestuurvanhetCIOPlatformNederland,
eenverenigingvandebelangrijksteIT-beslissers.Van
hetplatformzijn112organisaties lid,slechts12daarvan
wordenvertegenwoordigddooreenvrouwelijkecio.De
cijferssprekenboekdelenoverhetaandeelvrouwenin
detechnischetopvanhetbedrijfsleven.

Groot ishoofdICTenInnovatiebijhetGVB,hetbe-
drijfdathetopenbaarvervoerverzorgt inAmsterdam,
DiemenenWeesp.Zewasbetrokkenbijondermeerde
aankoopeninvoeringvandeov-chipkaart.Smaalwerkt
inhetzelfdevakgebiedmaaropeenheelandereplek.Bij
bouwbedrijfHeijmans,waarhijalscioeindverantwoor-
delijk isvoordigitalisering.

CIJFERS
Deinstroom
vanvrouwen
indeIT
neemt lang-
zaamtoe.

Het aantal
vrouwelijke
IT-leiders is in
vergelijking tot
vorig jaar niet
toegenomen.

Maar 29% van
de vrouwenmet
een technische
opleidingwerkt
in een technisch
beroep. Dat is
minder vaak dan
mannenmet
een technische
opleiding.

In de energie-
sector halen
technische
vrouwen hun
achterstand
relatief sneller
in dan in andere
techsectoren.
Hun aandeel is
gestegen van
4 naar 8%.

BRONNEN: KPMG,
HARVEY NASH,
CBS, MONITOR
TECHNOLOGIEPACT,
VSNU

Als je het hebt over het kleine aantal
vrouwen in de top, denkt men al snel:
daar gaan we weer. Dus om dat maar
meteen even uit de weg te ruimen:
waar moeten we het echt niet meer
over hebben?

Groot: ‘Ofdiversiteit
meerwaardeheeft.
Wantdatheefthet
gewoon.Mensenwer-
kenbeter indiverse
teams.Datzie ikop
dewerkvloerentoch
werkenopveelafde-
lingeninbedrijven
alleenmannen.Dat
vindikechtuit-
gekauwd.’

Smaal: ‘Metbeweren
datvrouwenniet
geschiktzijnvoor
technischevakken
moetenweecht
stoppen.Maarook
metdeneigingeen
soortminimannetjes

temakenzodrawe
geschiktevrouwen
hebbengevonden.
Enhetwoord“ex-
cuustruus”,datwil
ikooknietmeer
horen.Daarmee
maakjehetecht
kapot.Vrouwen
dieeenbepaalde
positiebehalen,
hebbendaarnetzo
hardvoorgewerkt
alshunmannelijke
collega’s.Misschien
nogwelharder.’
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Hoe komt het dat er zo weinig
vrouwelijke cio’s zijn?

Groot: ‘Ikweetnietof
vrouwenzichvol-
doenderealiseren
hoeleukditvakis.
Erhangt ietsstof-
figsomheen.We
moetentechniek
blitsermaken.
Veelcio’skomen
vanhuisuitecht
uitdetechniek,
terwijldatniet
hoeft. Ikhebzelf
geentraditionele
IT-achtergrond; ik
hebmuseologie
gestudeerden
benmijncarrière
begonneninde
kunstsector. Ik
snapveelvantech-
niek—datmoet
ook—maar in
mijnfunctiehoef
jedetechniekniet
tot indediepte
tedoorgronden.
Ikmoetmebe-
zighoudenmet
debusiness.Als
ciobenjemeer
eenschakerdan
eentechneut. Je
kuntdusookcio
wordenals jegeen
zuiver technische
achtergrondhebt.
Daarbijdenkik
datmeervrouwen
indezepositieook
meervrouwenzal
aantrekken.’

Smaal: ‘Wehebben
meerhelden
nodig. Iemand
waarmeisjeszich
inherkennen.Ei-
genlijkhebbenwe
eenvrouwelijke
SteveJobsnodig.

wél luktomdatte
latenzien,zijheb-
bengeenstoffig
imago.

Hetbegintal
als jeheel jong
bent,metdekeu-
zesdie jemaakt.
Ikziehetbijmijn
eigenkinderen—
ikhebtweedoch-
terseneenzoon.
Zezittenevenveel
opdeiPad,maar
alshetgaatover
watze laterwillen
worden,zeggen
mijndochters:
dierenverzorger
ofdierenarts.Mijn
zoonwiluitvinder
worden.Boven-
dienheeft ieder-

Caecilia
Groot
(1959)

Na haar studie
museologie
bekleedde
Caecilia Groot
diverse functies
in de culturele
sector. Vervol-
gens was Groot
werkzaam bij
NS en Thalys
Nederland.
Sinds 2009 is
ze hoofd ICT en
Innovatie bij het
GVB.

Groot: ‘Ikzitnietzovaakineenvergade-
ringmetalleenmaarmannen.Bijhet
GVBisdediversiteitbehoorlijkgoed
ontwikkeld,zowel indetopals inde
laagdaaronder. Inzo’norganisatie
metdiverssamengesteldeteamsvoer
jedediscussiesoverdedingenwaar
hetovermoetgaan. Ikkomweleens
bijorganisatieswaarzeminderver
zijnmetdiversiteit,waarsnellerde
nadrukwordtgelegdophet feitdat
ikeenvrouwben.Danrealiseer ik
medathetopsommigeplekkennog
altijdeendingis.

Ikhebmenooitzobeziggehouden
metfeminisme.Maar ikmerkdat
hetechtnodig iseraandachtaante
besteden.Als ikommeheenkijk,zie
iknogaltijd jongevrouwenpuzzelen.
Hoeregel ikhetmetwerkengezin?
Moet ikwelofnietgaanwerken?

Maar ondertussen is daar weer
een vergadering met alleen
maar mannen van zekere
leeftijd... Wordt u daar weleens
moe van?

Mensendenken:
techniekissaai,
het isvande
nerds.Dat isdeels
ookzo,maarzelf-
rijdendeauto’s,
“cybersecurity”,
hetoplossenvan
deproblemen
indewereldmet
technologie:dat
issexy. Jezietdat
hetbedrijvenals
AppleenGoogle

eenvooroordelen
overwat jongens
enmeisjeswelen
nietkunnen.Dat
merkikbij scho-
lenenikmerk
hetbijmezelf.
Onbewustdenken
wenogsteeds
datmeisjesgeen
techniekmoeten
doenenjongens
wel.Datmoetuit
onshoofd,enuit
hethoofdvandie
meisjes.Zodatze
wélkiezenvoorde
technischekant.’
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eenvoud siert
de cloud

CLOUD SECURITY DIGIT IZATIONNETWORK

KLIK HIER VOOR CLOUD
WWW.T-SYSTEMS.NL/CLOUD

Een grillige markt vraagt om flexibiliteit. T-Systems biedt cloud-
diensten aan in een ongekend aantal variaties. Als enige. Eenvoudig
te beheren met ons Cloud Integration Center. Met een vaste prijs voor
migratie en veilige dataopslag in Europa. Het beheer doet u gewoon
zelf, want cloud was nog nooit zo eenvoudig. Of u kiest voor onze
managed services, voor maximaal comfort.



Groot: ‘Fiftyfiftynatuurlijk.Zosnelmo-
gelijk.Endatkan:omopdestoelvan
ciotezitteniseenachtergrondvan
100procentITechtnietnodig,met
80procentkanhetook.Tegelijkertijd
moetenookmeervrouwendeIT-op-
leidingengaanvolgenenindemaak-
industriegaanwerken.Wantookdat
deelvandeITzaleffectieverwerken
metmeerdiversiteit.’

Smaal: ‘Opdelangetermijnmoeter
gewooneenevenwichtigeverdeling
zijn.Endanhebikhetookoverdiver-
siteit inbrederezin:overeenafspie-
gelingvandemaatschappij.Maardat
wordtwel ietsvandelangeadem.’
/ TR ANSFORMERS

mensengroot. Ik
benvaakalblijals
ikgoedemensen
kanvinden,ofdat
noumannenof
vrouwenzijn.Het
zouwelmooizijn
alsdeverhoudin-
genanders lagen.

Alsvoorzitter
vandeWerkgroep

Wat is jullie ambitie, hoeveel
vrouwen moeten er naar de
technische top?

Hendrik-
Jan
Smaal
(1972)

Arbeidsmarkten
Organisatiepro-
beer ikmeer jon-
gerente interesse-
renvoor techniek.
Doelvandewerk-
groepisomsa-
menmetopleiders
dekwalitatieve
enkwantitatieve
kloof tussenvraag

Sinds 2010 is
Hendrik-Jan
Smaal cio bij
bouwbedrijf
Heijmans.
Daarvoor was
hij werkzaam
als cio bij E.ON
en Royal Has-
koning. Smaal
studeerde In-
formatieweten-
schappen en
technologie.

Groot: ‘Alleenalhetgegevendat ik
eenvrouwbenheeftertoegeleid
datermeervrouwensolliciteren
opfunctiesopmijnafdelingdan
bijmijnvoorganger,endatwas
eenman.Dievrouwenhebben
terechtdeverwachtingdat ikposi-
tiefsta tenopzichtevanvrouwen
indeorganisatie.Zozittenernu
tochheelwatvrouwenopmijn

En wat doet cio Groot concreet ommeer vrouwen aan
te trekken voor het GVB?

Enhoeveeldan?
Dat isnogsteeds
eenissue,endaar
moetenwedus
watmee.Bijhet
GVBselecteer ik
mensenomdat
hetgoedemensen
zijn,diekunnen
watwenodig
hebben.Hetkan
menietschelen
alseenvrouw
begindertig is
enmisschien
binnenkortaan
kinderenbegint,
ofmisschienal
zwanger is.Dat is
allemaal tijdelijk,
ikhebzelfookeen
periodeminder
gewerkt toenmijn
kinderenkleinwa-
ren.Endatdeed
mijnpartnerook.
Hethoorterbij,
dusdaarmoet je
alswerkgeverniet
zomoeilijkover
denken.’

Smaal: ‘Ikwordniet
moevanhomo-
geniteit, ikga
juistnadenken
overhoewehet
kunnenveran-
deren.Zogaan
weactiefopzoek
naarvrouwen.En
staanwebewust
stilbijonze“mind
bugs”,devoor-
oordelendiewe
allemaalhebben
overmannenen
vrouwen. Ikvind
hetweleens lastig
omindedagelijk-
sepraktijkaan
mijneigeneisen
tevoldoen. Inde
ITishet tekortaan

enaanbodvan
IT-professionals te
verkleinen.Daar-
naast latenwe
tijdensgastlessen
ziendatdegaafste
ITbijonzeorgani-
satiesplaatsvindt
doordatbijonsIT
debusinessveran-
dert.’

afdeling,watopzichweerpositief
werktalshetgaatomzichtbaar-
heidvanvrouwenindeIT.“Mon-
keysee,monkeydo”nietwaar?
Meewerkenaanartikelenzoals
dithelptook,enlidzijnvanhet
bestuurvanCIOPlatformNeder-
land.Alleswat leidt toteengrotere
zichtbaarheidvanvrouwenopdit
soortpositieshelpt.’
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Accounting Connected
met een kapitale C

In één app een factuur scannen, goedkeuren en betalen met je

vingerafdruk. Je administratie automatisch op orde en nooit meer

internetbankieren. Dat noemen wij Accounting Connected.

Minox Accounting Connected, het innovatieve

platform voor ondernemers en accountants.

Een op maat afgestemde samenwerking

tussen business en accountant. Innovatie met

30 jaar ervaring. Nieuw in het platform is de

betaalapp Bizcuit, een primeur in Nederland.

Bizcuit koppelt je administratie direct

met de Rabobank, ABN Amro,

Deutsche Bank en ING.

Minox integreert Bizcuit. De innovatieve app
voor de ondernemer.

Betalen met je vingerafdruk. Administratie op orde. www.minox.nl/bizcuit

Facturen Scannen
Goedkeuren
Betalen

1
2
3

SINDS 1983

Wij staan op scherp. Jij ook?



Welkebedrijvenenwelke
sectoren lopenvoorop in
dedigitale transitie?En
aanwelkeondernemingen
kunjeeenvoorbeeld
nemenalshetgaat
omspecifiekedigitale
vaardigheden?Opde
volgendepagina’sworden
de top5’sgepresenteerd
naarbrancheennaar
competenties.

INDIGITALE
TRANSFORMATIE

DITZIJNDE
KOPLOPERS

/ 0 7 3





Deze vijf bedrijven vormen de voorhoede in
digitale transformatie.

KPN enVopak delen de tweede plaats. Onderstaan-
de bedrijven volgen de koplopers op de voet. Op-
merkelijk is de diversiteit aan bedrijfstakken.

Arcadis
Coolblue
Eneco Group
ING
Port of Rotterdam
PostNL
Randstad

LEES VERDER OP PAGINA 77

1. ABN Amro

2. KPN

2. Vopak

4. Wolters Kluwer

5. GrandVision

8.455.000.000

7.008.000.000

1.492.100.000

4.208.000.000

3.204.886.000

22.048

14.856

4037

18.055

27.510

financiële diensten

ICT/telecommunicatie

olie/gas/energie

media

detailhandel

TOP5
KOPLOPERS / 0 7 5
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1. Wolters Kluwer

1. Coolblue

1. GrandVision

2. ABN Amro

2. ABN Amro

1. Philips

2. Vopak

3. Wolters Kluwer

3. KPN

4. GrandVision

3. Vopak

3. ING

4. Coolblue

3. PostNL

3. Hertel

Strategie

Bedrijfsprocessen

Managementpraktijk

4.208.000.000

554.690.000

3.204.886.000

8.455.000.000

8.455.000.000

24.244.000.000

1.492.100.000

4.208.000.000

7.008.000.000

3.204.886.000

1.492.100.000

16.845.000.000

554.690.000

3.461.000.000

819.842.000

18.055

806

27.510

22.048

22.048

112.959

4037

18.055

14.856

27.510

4037

57.553

806

25.074

10.582

media

detailhandel

detailhandel

financiële diensten

financiële diensten

ICT/telecommunicatie

olie/gas/energie

media

ICT/telecommunicatie

detailhandel

olie/gas/energie

financiële diensten

detailhandel

logistiek

dienstverlening

Welke bedrijven scoren bijzonder goed in speci-
fieke digitale vaardigheden? Sommige bedrijven
delen hun plaats in de ranglijst. De vermelde
gegevens in de top 5’s gaan over het jaar 2015,
tenzij anders vermeld.

Door hun leiderschap en bedrijfsvoering flexibel
in te richten kunnen de bedrijven in deze top 5
snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Digitale transformatie vraagt integratie van de
digitale verwachtingen van klanten in bedrijfspro-
cessen, weten de bedrijven in deze top 5.

De bedrijven in deze top 5 anticiperenmet hun
strategie effectief op de kansen en bedreigingen
van de digitale wereld.

KOPLOPERSIN
VAARDIGHEDEN / 0 7 7



E-learning Programma
‘Gecertificeerd
Commissaris’ (EGC)
2017 - 2018

Governance University is in 2017 gestart met het e-learning programma
‘Gecertificeerd Commissaris’ (ECG). Al veertig deelnemers zijn aan het
werk in de leeromgeving of hebben het programma inmiddels afgerond.
Het is de overwegend digitale variant van ons succesvolle programma
De Authentieke en Effectieve Commissaris (AEC), dat al jaren draait en vele
alumni kent.

EGC is een ‘ blended learning’ programmamet een fysieke start- en
eindbijeenkomst op ons kasteel in Doorn en daartussen zeven video’s
(of podcasts), enkele cases, webinars en leeswerk. De fysieke bijeenkomsten
kennen een instructie-, netwerk- en inhoudelijk karakter.

Docenten
Docenten zijn onder meer: Jan Zegering Hadders (Commissaris bij o.m.
Ageas SA),mr. Inge Brakman (Commissaris bij o.m. Staatsbosbeheer, DSM
NL, Shell NL en voorzitter Rode Kruis), Hanny Kemna RA (Commissaris MN,
Menzis, BinckBank) enmr.Marry de Gaay Fortman (Commissaris bij o.m.
DNB, KLM en Paleis Het Loo).

Alumni zeggen

“ Super goede sessies ”
“ Duidelijk praktijk-georiënteerd ”
“ Pas op! Het is erg verslavend:-) ”
“ De leeromgeving is erg goed ”

Governance University | Programma 2017 - 2018

Deelnemers
Deelnemers aan dit programma zijn
overwegend commissarissen in de profit-
sector en toezichthouders van organisaties
in de semipublieke sectoren, alsmede
bestuurders, directeuren en professionals
met het profiel en de ambitie binnen enkele
jaren een commissariaat of toezicht-
houdende functie te gaan vervullen.

Certificaat en Erkenning
U ontvangt een certificaat.
EGC is erkend door Cedeo, KNB
en NBA en biedt 28 PE-punten.

Deelnamefee
Dit complete commissarisprogramma heeft
u voor € 2.250 inclusief cursus-materiaal en
borrels, exclusief BTW.

Dit programmawordt óók incompany
aangeboden.

Kijk voor meer informatie op
www.governanceuniversity.nl/EGC

www.governanceuniversity.nl/aanmelden
elearning-governanceuniversity.nl



Talent

Technologie

Cultuur
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KOPLOPERSIN
VAARDIGHEDEN
VERVOLG

1. ABN Amro

1. GrandVision

1. Vopak

1. Arcadis

2. Vopak

2. ABN Amro

3. Vopak

2. KPN

3. Wolters Kluwer

3. KPN

4. PostNL

3. KPN

3. GrandVision

5. Wolters Kluwer

5. Randstad

8.455.000.000

3.204.886.000

1.492.100.000

3.419.295.000

1.492.100.000

8.455.000.000

1.492.100.000

7.008.000.000

4.208.000.000

7.008.000.000

3.461.000.000

7.008.000.000

3.204.886.000

4.208.000.000

19.219.200.000

22.048

27.510

4037

26.947

4037

22.048

4037

14.856

18.055

14.856

25.074

14.856

27.510

18.055

29.750

financiële diensten

detailhandel

olie/gas/energie

adviesbureau bouw

olie/gas/energie

financiële diensten

olie/gas/energie

ICT/telecommunicatie

media

ICT/telecommunicatie

logistiek

ICT/telecommunicatie

detailhandel

media

uitzendorganisatie

Digitale transformatie gedijt in een cultuur waarin
experimenterenwordt gestimuleerd en de klant
centraal staat. Deze top 5 begrijpt dat.

Door de ontwikkeling van nieuwe technologie en
business te stroomlijnen, geven de bedrijven in
deze top 5 hun digitale transformatie een boost.

De bedrijven in deze top 5 koesteren schaars
talent, enweten het juiste digitale talent op het
juistemoment temobiliseren.

/ 0 7 9



Laat dat digitaal maar weg. Transformatie raakt het hart van je organisatie.
En technologie? Dat is niet het doel, maar het middel dat faciliteert. Freshheads
helpt organisaties om op nieuwe manieren naar hun business te kijken. We
valideren, ontwerpen en ontwikkelen prototypes en platformen die transformatie
mogelijk maken. freshheads.com
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Bouw

Retail

Energie

KOPLOPERS
BEDRIJFSTAK
Welke bedrijven vormen in hun eigen sector de
voorhoede in digitale transformatie? Sommige
bedrijven delen hun plaats in de ranglijst.
De vermelde gegevens in de top 5’s gaan
over het jaar 2015, tenzij anders vermeld.

1. Arcadis

1. GrandVision

1. Vopak

2. Heijmans

2. Coolblue

2. Eneco

3. Wavin

3. Ahold Delhaize

3. Hertel

4. Dura Vermeer

4. Coop

3. Delta

5. Ballast Nedam

5. Hema

5. Tennet

3.419.295.000

3.204.886.000

1.492.100.000

1.978.583.000

554.690.000

4.054.000.000

1.330.670.000

38.203.000.000

819.842.000 (2014)

970.792.000

919.967.000

1.298.680.000

850.000.000

1.139.300.000 (2016)

2.844.000.000

26.947

6734

6813

2398

2378

27.510

4037

6711

806

85.000

10.582

5823

1621

2974

5369

Koploper Arcadis scoort vooral goed in de dimen-
sie cultuur. In de sector bouw valt verder de focus
op bedrijfsprocessen op.

De retailsector richt zich vooral op de klanter-
varing. Koploper GrandVision scoort daarnaast
goed op de dimensies strategie en technologie.

Met brede aandacht voor cultuur, management,
technologie, bedrijfsprocessen en vooral talent
magVopak zich koploper noemen in zijn sector.

/ 0 8 1



Samen
het verschil
maken

Kia

Landal
GreenParks

Van Gansewinkel

Toyota

De Efteling a.s.r.

North Sea Jazz

Van der Valk
Exclusief

redhotminute.com



Financiële dienstverlening

Food & beverage

KOPLOPERS
BEDRIJFSTAK
VERVOLG

Mist u een bedrijf? Bent u het niet eensmet
een plek op de ranglijst? Heeft u suggesties
voor het onderzoek van volgend jaar?
Stuur eenmail aan transformers200@fd.nl.

DOWNLOADEN,
MEEKIJKEN,REAGEREN:
TRANSFORMERS.FD.NL

1. Heineken

1. ABN Amro

2. FrieslandCampina

2. ING

3. Unilever

3. Aegon

4. Vreugdenhil Dairy Foods

4. Rabobank

5. Amsterdam Commodities

5. Van Lanschot

20.511.000.000

8.455.000.000

11.265.000.000

16.845.000.000

53.272.000.000

35.094.000.000

548.474.007

13.014.000.000

681.584.023

561.140.000

Omzet over 2015, tenzij anders vermeld

Legenda

73.767

22.048

22.049

57.553

171.000

31.530

359

51.859

593

2034

Aantal werknemers
Activiteiten

Langzaamaan krijgt digitale transformatie voet
aan de grond. De eerste stappenworden vooral
gezet in verbetering van de bedrijfsprocessen.

De digitale transformatie hier uit zich vooral in
aandacht voor de klant en bedrijfsprocessen.
Koploper ABNAmro focust zich ook op cultuur.

/ 0 8 3
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en klanten zijn actief
betrokken. Nieuwe digitale
initiatievenworden kritisch
beoordeeld op toegevoegde
waarde. Dewinst uit digitale
investeringen neemt
verder toe. Deze derde
transformatiefase is
geen eindstation; ook
— en vooral — in de digitale
wereld is stilstand immers
achteruitgang.

De derde fase van
transformatie kenmerkt
zich door een heldere
en consequente focus
op een integrale digitale
bedrijfsvoering. De hele
organisatie is doordrongen
van dewaarde van data
en interne en externe
samenwerking via
platforms. Partners

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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VOLWASSENFASETRANSFORMATIE

Nieuwe initiatievenworden getoetst
aan strategie en doelstellingen.

Traditionele bedrijfsvoering draagt rela-
tief minder bij dan digitale initiatieven.

Digitale talenten hebben de overhand,
het totale personeelsbestand krimpt.

Betere analyse en toepassing van data, mede
als gevolg van samenwerking in platforms.

Digitale initiatieven

Winst

Personeel

Data

Er ismeer focus, slechts
een selectie van initiatie-
venwordt uitgewerkt

Winst uit digitale
investeringen tekent zich
duidelijk af

Digitale talenten nemen
de overhand

Betere analyse en
toepassing van alle data

Winst uit traditionele bedrijfsvoering

Winst uit digitale initiatieven



Digitale transformatie leidt tot een
holistische organisatie met volledige
digitale integratie en actieve betrok-
kenheid van klanten. De strategie
volgt nu de structuur (1-5).

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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1.

2.

3.

4.

5.

STRUCTUUR

Dalenworden steeds
dieper, hellingen steiler

Vaak neemt het
personeelsbestand af
door productiviteitsgroei

Verbinding van platforms
en intensieve samen-
werkingmet klanten en
partners

Traditioneel personeel

Digitale talenten

Bron: FD / Vlerick Business School

INTERACTIEF
De interactieve versie
van deze infographic
is te bekijken op
transformers.fd.nl
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‘WEMOETENAF
VANDEDIGITALE
EENHEIDSWORST
INHET
ONDERWIJS’

Hogescholenen
universiteiten lopen
hopeloosachtermethun
digitale transformatie.
DecaanGeleynMeijer
vandeHogeschool van
Amsterdamwilhet
hogeronderwijs radicaal
vernieuwen.

eboodschapvanGeleynMeijer
ishelder:wilAmsterdamaan-
trekkelijkblijvenvoor inter-
nationaleICT-bedrijven,dan
moethethogeronderwijsopde
schop. ‘Het tekortaandigitaal
vaardigpersoneelvormteen
belemmeringvoorbedrijven

diezichhierwillenvestigen’,waarschuwtde
decaanvandeFaculteitDigitaleMediaen
CreatieveIndustrievandeHogeschoolvan
Amsterdam.

D O O R

E L Z E
K U I P E R

/ 0 8 9
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NaastdecaanisMeijer roboticaexpert
eninitiatiefnemervanmeerdere inno-
vatieplatforms,waaronderdetopsector
CreatieveIndustrieenhetAmsterdam
Creative IndustriesNetwork.Eveneens is
hijbestuursvoorzittervanhet landelijke
kennis-eninnovatienetwerkCLICKNL.
Aanplatformsennetwerkengeengebrek,
tochziethijdathethogeronderwijszichte
weinigmeeontwikkeltmetdevoortrazende
digitaliseringvanbedrijfslevenensamenle-

ving.Omhet tekortaandigitaalvaardigentoekomstbestendig
personeelaantepakken,heeftMeijernuhetheft ineigenhand
genomenendeDigitalSocietySchool (DSS)opgericht.Denieu-
weschool,die indeloopvan2018dedeurenopent,wil inspe-
lenopdigitale innovaties,maatschappelijkeontwikkelingen
endewensenvanhetbedrijfsleven.HvA,VUenUvAwerkensa-
menindeDSS.HetbedrijfslevenendegemeenteAmsterdam
zijnpartner.

Wat is er volgens umismet het huidige hoger onderwijs? ‘Het
onderwijssmachtnaarvernieuwing.Hetmoetwendbaarder,
sneller,enhetmoetookveelminder lineairwordenaangebo-
den.Verbindingzoekeninhetonderwijswordtsteedsbelang-
rijkerdoordatdigitaleontwikkelingenallesopzijnkopgaan
zetten.Nuvolgenallestudentenineenopleidingdezelfderou-
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tenaarhetdiploma.Deonderlingeverschillenzijnminimaal.
Hetonderwijs iseenvictoriaansmodelwaarin iedereenhet-
zelfdeboekleestenopdezelfdeknopleertdrukkenzodatde
restweetwateenafgestudeerdekanmeteenbepaalddiploma.
DatmodelheefthetWestengrootgemaaktenwerktbijbepaal-
deberoepennogsteeds,maarwezittennuopzijnminst ineen
overgangsfase.Wemoetenafvandeeenheidsworstdiehet
onderwijs is.MetdeDDShopenwedaaromookeenvoorbeeld
tezijnvoorandereopleidingen.’

Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? ‘Metdenieuweopleidingspe-
lenweinopdedigitalisering,vanadvocatenkantorentotope-
ratiekamers,vandemode-industrie totbeveiligingsbedrijven.
Digitaliseringraaktechtalleseniedereen.Weziennualdat
repetitieve functiesenberoepenhetslachtofferwordenvan

automatisering.Kijkmaarnaardemassaal
ontslagenadministratiefmedewerkers.Uit-
eindelijkkomtiedereeninaanrakingmet
digitalisering.Wiehet tegendeelbeweert,
maaktechteengrotevergissing.

Daaromgaanwestudenteninrichtin-
genalsrechten,geneeskunde,economie,
letterenendesignaansluitingbieden.De
DigitalSocietySchoolmoetICT’ersoplei-
dentotbreedinzetbareprofessionals,maar
studentenmeteenandereachtergrond
datookbieden.Verderwillenweerook
zijnvoormensendiealeenbaanhebben
enzichwillenheroriënterenof juistwil-
lenverdiepenindedigitaliseringvande
samenleving.Vandaardatwezogeheten
“tracks”ontwikkelen, leermodulesdie
maatschappelijkeuitdagingenentrends
inhetdigitaledomeinbehandelen.Voor
bijvoorbeeldderechtenstudentdiezichwil
verdiepeninprivacyrecht,maarookvoorde
ervarenadvocaat.Wewilleneeninclusieve
opleidingzijn.’

Vandaar ook de samenwerking tussenHvA,
VU enUvA? ‘Iedereenmoet toegangkun-
nenkrijgentotdeDigitalSocietySchool,die
hetbestevanHvA,VUenUvAmoetbieden.
Wecombinerenelementenvanverschillen-
deopleidingentotééngeheelendaargeven
wedaneeneigendraaiaan.Eenvolledig
nieuweopleidingcreërenis teduurenkost
teveel tijd.Vooral tijd iskostbaar,wantdedi-
gitaleontwikkelingengaannurazendsnel.
Enhet laatstewatwewillenisonderlingcon-
currerenomdezelfdestudenten.Daarom
richtenweons,behalveopdeNederlandse,
ookopdeinternationalestudent.’

Wat voegen buitenlandse studenten toe aan
de opleiding? ‘Nederlandheefteentekort
aanICT’ers,maarookaanstudenten.De
tekortennementoeenzenemensteedswis-
selendevormenaan.Nuzijneronvoldoen-
deprogrammeurs, frontend-ontwikkelaars
endata-analisten,maaroverenkele jaren
zullenerooktekortenzijnaanadvocaten,
doktersenzelfsontwerpersdie“digital
savvy”zijn.

InNederlandisveel talent,maarniet
voldoende.Alsdekrapteverder toeneemt,
looptAmsterdambedrijvenmisdiezich
hierwillenvestigen.Wezullenduswel

Geleyn
Meijer
(1960)

Geleyn
Meijer pro-
moveerde in
de robotica
enmaakte
vervolgens
carrière in
het bedrijfs-
leven. Sinds
2011 is hij
decaan van
de Faculteit
Digitale
Media en
Creatieve
Industrie
van deHvA.
Meijer is
onder meer
initiatiefne-
mer van het
Amsterdam
Creative
Industries
Network.
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naarhetbuitenlandmoetenkijken.Naast
kwantiteit voegenbuitenlandsestudenten
ookkwaliteitendiversiteit toe.Wanthoe
meernationaliteitenjebijelkaarzet,hoe
meerdiversiteitenhoebeterenookcrea-
tieverhunoplossingenenideeënworden.
Bedrijvendiezichergenswillenvestigen,
kijkenimmersooknaarcreativiteit.’

Snel aanhaken op de digitale revolutie, past dat wel bij een
logge instelling als een hogeschool of universiteit? ‘Ken-
nisinstellingenstaaninderdaadbekendalsolietankers.Wij
willenbrekenmetdietraditieeneenspeedbootzijn:snelen
wendbaar.Dat isookeenmust,wantdedigitaleontwikkelin-
genvolgenelkaarsnelop.Alszicheennieuwetrendvoordoet,
danmoetenwijdaarmeteenopkunneninspelenmetnieu-
wetracks.

Daarbijhoudenweerookrekeningmeedat trendseindig
zijn:navier jaarwordteentrackdanookafgesloten.Alleop-
gedanekennisblijftechterwelbeschikbaaralseensoortna-
slagwerkvoor toekomstigestudenten.Diekenniswillenwe
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ookgraagopenbaardelen,zoalsgebruikelijk is inhetdigitale
domein.Alleendankomjeechtverder indewereld.’

Uwilt flexibel onderwijs aanbieden. Dat staat haaks op de bu-
reaucratie waar de onderwijswereld ombekendstaat. Stoort
die traagheid u? ‘Watmijstoort isdevanzelfsprekendheid
waarmeeiedereendie logheidaccepteert.AlsPietofKlaaser
evenniet is, zeggenmensenmeteendat ietsnietkan.Dat is
gevaarlijk.Onderwijsprogramma’sontwikkelenwerktalseen
grootraderwerk.Alsééntandwieltje iets langzamerdraait,
looptallesvertragingop.Meteenprogrammaalshetonze is
dateengrootrisico,want jewiltconstantkunneninspelen

over.Datmoetook,wantbedrijvenhebben
eenbelang:deprojectenvanstudenten
leverenimmerskennisentoepassingenop
diebedrijvenkunnenverkopen.

Wezijnwaakzaam,maarwemoeten
desamenwerkingwelaangaan.Bedrijven
helpenons,bijvoorbeeldmethet leveren
vandocenten,maarookomnieuwetrends
te identificeren.Eengrootvoordeelvan
samenwerkingisdat jeeencommunity
creëertvanstudentenenpartners.Dat
vergroot laterdekansopeenbaanvoorde
studenten.’ / TR ANSFORMERS

‘STUDENTWILNIETVOORVIERJAAR
VASTZITTENAANEENSTUDIE’
Leermodulesoverhetdigitaledomein

Het onderwijsaanbod
vandeDigital Society
School bestaat uit
‘tracks’: leermodules
die studentenonbe-
perkt kunnen stapelen
enmet elkaar combi-
neren. ‘Opdiemanier
kan iedere student zijn
eigen studietraject van
start tot finish vorm-
geven’, zegt decaan
GeleynMeijer.
Tracks behandelen
maatschappelijkeuitda-
gingen en trends in het
digitale domein. Denk
aan robotisering van de

samenleving, de alom-
tegenwoordigheid van
data, de vervagende
grenzen tussen digitale
en fysieke producten,
‘internet of everything’,
en de digitalisering
van organiserende
systemen. In projecten
werken de studenten
nauw samenmet alum-
ni, bedrijven enweten-
schappers. De tracks
makendeopleiding
volgensMeijer interes-
sant voor buitenlandse
studenten. ‘Een buiten-
landse studentwil niet

voor vier jaar vastzitten
aan een studie. Na zes
maandengaan ze zich
heroriënteren’, leert
zijn ervaring. De tracks
duren daaromeen
halfjaar.

DeDSS stelt zich tot
doel omde komende
tien jaar 12.000 stu-
denten op te leiden in
Amsterdamof via hybri-
de en onlineonderwijs.
Men hoopt op instroom
van60%buitenlandse
studenten en 40%zijin-
stromers en studenten
uit het bedrijfsleven.

opnieuwetrends.Bij
deontwikkelingvan
hetcurriculumhebben
weiedereenheelstrak
aandedeadlinesgehou-
denendatheeftzich
uitbetaald.’

Waarom kiest u nadrukke-
lijk voor samenwerking
met de overheid en het
bedrijfsleven? ‘Door
samenwerkingenaan
tegaan,dichtenwede
kloof tussenvraagen
aanbodopdearbeids-
markt,entussende
werkvloerendecollege-
bank.

Ookwillenweeen
brugslaantussenge-
meenteenbedrijfsleven.
Ditdoenwedoor inte
spelenopdigitale trends
dieeenmaatschappe-
lijke impacthebbenof
kunnenhebben.Denk
aanderobotiseringvan
dearbeidsmarktendesamenleving,blockchain,kunstmatige
intelligentie,maarookpersonalfinance,klimaatenvervoer.
Eenvandedoelenvandeopleidingisomcreatieve,digitale
oplossingentevindenvoorgrootstedelijkevraagstukkenzoals
klimaat, verkeer, veiligheidenvervuiling.Debedrijvenwaar-
meewesamenwerkenkunnenideeënenonderzoeksopdrach-
tenaandragenvoordestudenten.ZowillenweDSS-studenten
ookmaatschappelijkhetverschil latenmaken.’

Uwilt inspelen op digitale trends.Waarom? ‘Trendsstaansym-
boolvoordesnelheidvandedigitalisering.Erzijnconstant in-
novatiesenveeldaarvanstervenineenvroegstadiumeenstille
dood.Slechtseenkleinaantalbreektdoorenwordtdoorde
maatschappijomarmd.Het isdaaromvanbelangdatwetrends
kiezenmetenige levensvatbaarheid.Tochisdatookweergeen
noodzakelijkevoorwaarde.“Augmentedreality”bijvoorbeeld,
waarbij virtuelebeeldenwordentoegevoegdaanechtebeelden,

zoalsGoogleGlassdeed, isnooit totwas-
domgekomen.Tochzouheteenzeer inte-
ressante techniekzijnvooronzestudenten.
Ikdroomervandathetonderzoekvanmijn
studententoepassingenenideeënoplevert
dieeentechniekwélsuccesvolmaken.’

Vormt intensieve samenwerking geen bedrei-
ging voor de onafhankelijkheid van onder-
zoek? ‘Wemoetencontinuonzeonafhan-
kelijkheidbewaken.Binnendehogeschool
endeuniversiteitpratenweerconstant

/ 0 9 3

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0



BENTUDE
NIEUWE
TRIBE
MANAGER
OFBIO-
HACKER?

iezichverdiept indetoe-
komstvanwerk,kanniet
omdeonheilsprofeten
heen.Pessimistische
theorieënoverbaanloze

groeienmassalebanenvernietiging,
vooral indemiddenklasse,voerende
boventoon.Het ideedatdeopkomst
vankunstmatige intelligentie,big
dataenrobotiseringdeinkomens-
verdelingendearbeidsmarktophun
kopzullenzetten,heeftzichinde
hoofdengenesteld.

Watmoetstrakshetwerknemers-
legerdatzijnadministratieveen
routinematigebaanweggeautomati-
seerdzietworden?Kandezepopula-
tiewelhethoofdbovenwaterhouden
indezogeheten ‘gigeconomy’?

Ookinhethogeronderwijsgroeit
hetongemak:welkegarantiesbiedt
eigenlijknogeenacademischestudie
rechten,accountancyofeconomie
indiedigitalewereld?Welkenieuwe
superspecialismenkomenop?En
metwelkeopleidingsrichtingen
vaardighedenisdemensnogwél
verzekerdvaneengoedinkomen,een
productiefbestaanengeluk, ineen
werelddiesteedsmeerwordtgedo-
mineerddoordigitalebedrijvenen
algoritmen?

Deverstoringvanoudezekerhe-
denzalzichineenrazendtempo
voltrekken,voorspeltMicrosoft in
hetrapportFutureProofYourself.65%
vandestudentenbezet in2025een
baandienunognietbestaat.Deene
toekomstigefunctienaaminhetrap-
port isnogexotischerdandeandere.
Wattedenkenvande ‘freelance

D O O R

J O H A N
L E U P E N

Beroepenkomenengaan,en
zo ishetaltijdalgeweest.Toch
verdwijnennuoudezekerheden
meteenongekendesnelheid.
Welkeopleidingsrichtingen
vaardighedenbiedentoekomst
indedigitalewereld?
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⋅FREELANCE--
⋅HOOGLERAAR⋅
•Zelfstandige•
•academische•
•hoogvliegers bieden•
•maatwerkonderwijs•
•en persoonlijke•
•begeleiding, en ze•
•bouwen•en passant aan•
•hun eigenmerk.•
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De gig economy
regeert en werk op
afroep is de norm.
Het snel opschalen
en terugbrengen
vanmankracht is
van levensbelang
voor ieder bedrijf,
groot of klein. Een
kleine vaste kern is
randvoorwaarde.
De tribemanager
moet op afroep de
juiste netwerken
van freelancers
inschakelen en
telkens de ideale
gelegenheids-
combinatie zien te
bouwen rond de
harde kern. Deze
functie is daarmee
cruciaal, soms be-
palender dan die
van de ceo.

Behalve over
specialistische
inkoopkennis
moet de tribema-
nager beschikken
over grote over-

Het onderwijs is
overgeschakeld
op on demand en

tuigingskracht:
superspecialisten
zijn doorgaans
zeer schaars en
dus prijzig. Ook
kennis van het on-
dernemingsrecht
en contractenrecht
is een vereiste.
Belangenconflic-
ten en juridisering
nemen een hoge
vlucht, aangezien
netwerkbedrijven
continu worden
gedwongen om
gevoelige bedrijfs-
informatie prijs te
geven aan relatie-
ve buitenstaan-
ders. Datadiefstal
door (potentiële)
partners is een
reëel risico.

biohacker’,debiowetenschapperdie
reusachtigeopensourcedatabanken
metDNA-strengenafstruintomnieu-
wevaccinsteontdekken.Datzalhijof
zij vooraldoenvoorziektendiegrote
farmabedrijvenvermijdenvanwege
definanciëlerisico’s.

Ofneemnude‘digitalcultural
commentators’, eenselectegroep
‘influencers’opsocialemediadiede
beeldtalenvanFacebookenInsta-
gramzogoedbeheersendatzij vele
maleninvloedrijkerzijndanmenig
consumentenmerk.Enzodoende
grote invloedhebbenopwaarad-
vertentiebudgettennaartoevloeien,
enophoedemassazijnvrije tijd
besteedt.

Niet blindstaren Er zijn signalen
dathet zo’n vaart nogniet zal lopen.
HetAmerikaansebureau voor
arbeidsstatistiek voorspelde vorige
maanddatbijnadehelft vande
dertig snelst groeiendeberoepen tot
aan2024bestaat uit ‘doodgewone’
functies als zorgverlener, verpleger
en therapeut.Dit vooralmetdank
aande vergrijzing.

TochzietSiliconValley-onder-
nemerenschrijverMartinFordeen
grootgevaar indeopkomstvaneen
‘supersterreneconomie’.Endan
vooral inhetrisicodathoogopgeleide

WEONTKOMEN
NIETAANEEN
HIGHTECH-
ONDERWIJS-
REVOLUTIE
programmeurs,entrepreneursen
datawetenschapperseenoneven-
redigdeelvandekoeknaarzichtoe
trekken.Dewelvaarthooptzichopbij
eenkleinebovenlaag,diederestmij-
lenverachterzichlaat.Zelfsdemeer
optimistischedenkerswaarschuwen
voorgroeiendeongelijkheidtussen
grootverdienersentechverliezers
metuitzichtloosenlaagbetaaldwerk.

Weontkomendaaromniet

N E T W E R K E R

Tribe
manager

Competenties: ra-
zendsnel de juiste
freelance-experts
inschakelen rond
een vaste kern.

E I G E N M E R K

Freelance-
hoogleraar

Competenties:
flexibele inzet en
persoonlijke bege-
leiding voormaat-
werk enon-de-
mand-onderwijs.

LEES VERDER IN

HET KADER OP
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iedere opleiding
kan plaats- en
tijdonafhankelijk
worden genoten
via onlinemaat-
werkmodules.
Sommige studies
duren drie maan-
den, andere tien
jaar, afhankelijk
van het leertempo
en de beschikbare
tijd van de student.
Opleiding enwerk
vloeien in elkaar
over, thuis leren
in de avonden en
weekends is de
norm.

Persoonlijke
begeleiding door
een freelancepro-
fessor blijft echter
een essentieel
bestanddeel van
de universitaire
opleiding. Een
virtuele ‘e-learn-
ing assistent’ kan
geen diepgraven-
de reflectie en in-
teractie bieden. De
hoogleraren zijn
zelf hun belang-
rijkstemerk. De
universiteiten zijn
kleiner geworden
quamankracht en
huisvesting, en ze
nemen eenmeer
bemiddelende rol
in. Hun kennismo-
nopolie is doorbro-
ken, en ze bieden
vooral logistieke
ondersteuning en
toegang tot onder-
zoeksdatabanken.

Het aanbod

TOPBEROEPEN
IN2025
Dedigitalewereldbrengt
nieuwefunctiesenwerkvormen
metzichmee.
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⋅TRIBE⋅
⋅MANAGER⋅
•Deze netwerker pur•
•sangweet telkens•
•weer de ideale•
•gelegenheidscombinatie•
•samen te stellen van•
•freelance-experts en de•
•vaste kern van het bedrijf.•
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aaneenonderwijsrevolutie,denkt
hoogleraarSylvesterEijffinger, tevens
voorzittervandeTilburgUniversity
Society. Iederestudiemoetwathem
betrefteenfundamentvantechno-
logiehebben,ofdevakinhoudelijke
richtingnugeneeskunde,economie
ofrechtenis.Veelacademischecur-
riculazullenvoordehelft vervangen
moetenwordendoormodulesals
datawetenschapenkunstmatige
intelligentie.

‘Overvijf jaarsluitde inhoudniet
meeraanopdearbeidsmarkt’, stelt
hij. ‘Eenvakalsbedrijfsfinanciering
raaktheelsnelachterhaald.De
hoeveelheiddatadiebeschikbaar is
vooranalyseexplodeert. Jekunteen
enormgedetailleerdbeeldkrijgen
vanbedrijfsprestaties.Erzijnechter
veel teweinigmenseninstaatdein-
formatiegoedterangschikken,ener
dejuistebesluitvormingaantekop-
pelen. Jekuntstraksgeencontractof
jaarrekeningmeeropstellenzonder
tewetenhoeeenalgoritmewerkt’,
aldusEijffinger.

Het isechtergevaarlijk jeals
maatschappijblindtestarenopbè-
tavaardigheden,waarschuwthijook.
Juistwanneerdehoeveelheidkennis
enmogelijkhedenexponentieel toe-
neemt,wordthetbepalenvandeethi-
schegrenzennogbelangrijker.

Met de big-data-
revolutie, roboti-
sering en digitali-
sering neemt ook
het aantal ethische
dilemma’s toe.
Robots gaan deel
uitmaken van het
dagelijks leven en
werk, en er ont-
staat een extreem
fijnmazig beeld
van de prestaties
vanwerknemers.
Consumentenbe-
drijven, zorgbedrij-

ven en financiële
instellingen ver-
zamelen ook een
schat aan gevoe-
lige data over hun
gebruikers.

Dewereld-
wijdemarkt voor
robotica neemt de
komende vijf jaar
toe tot $153mrd
($83mrd voor
robots en $70mrd
voor kunstmatige
intelligentie), zo
voorspellen ana-
listen bij Bank of
AmericaMerrill
Lynch. Daarmee
groeit ook de
vraag naar onaf-
hankelijke ethici
met kennis van
bedrijfskunde, die
ethische grenzen
helpen bepalen bij
het gebruik van big
data. Zij vormen
een brug tussen
mens en technolo-
gie, en adviseren
welke processen
zich lenen voor
automatisering en
robotisering, en
welke niet.

Eijffinger: ‘Hetvakethiek isaltijdeen
beetjehetondergeschovenkindje
geblevenindeacademischewereld.
Maarhetaantalethischedilemma’s
zalonvermijdelijkenormtoenemen
metdebig-datarevolutieendebe-
schikbaarheidvanzoveel informatie.
Voorafgaandaandekredietcrisisont-
brakhetbijvoorbeeldGoldmanSachs
nietzozeeraanknappekoppen,alswel
aanmoreelbesef.’ / TR ANSFORMERS

van freelancedo-
centen is groot,
maar demeest
vooraanstaande
hoogleraren en
onderzoekers zijn
zo gewild dat ze
stratosferische
bedragen kunnen
vragen. Alleen de
meest vermogen-
de klanten kunnen
zich een-op-een-
begeleiding ver-
oorloven van deze
bovencategorie.

VERVOLG VAN

HET KADER OP
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M O R A L I S T

Ethisch-
technologisch
adviseur

Competenties:
technologische,
bedrijfskundige
en ethische kennis
in combinatiemet
adviesvaardighe-
den.

D U I Z E N D P O O T

Smart home
manager

Competenties:
technologische
handigheid en een
servicegerichte
instelling.

HETONTBRAK
NIETZOZEERAAN
KNAPPEKOPPEN,
ALSWELAAN
MOREELBESEF

Het internet der
dingen dijt de
komende drie jaar

uit tot 21 miljard
apparaten die
zijn verbonden in
de cloud, schat
onderzoeksbu-
reau Gartner. Van
deurbel tot lamp
en cv-ketel. Het
aantal ‘connected
homes’ groeit naar
29miljoen in 2017
in de VS. De om-
zetgroei blijft nog
achter, onder meer
door onvolwassen
verdienmodellen.
Maar er wordt
een grote sprong
verwacht nu grote
spelers als Google,
Amazon en Bosch
hun volle gewicht
hebben geplaatst
achter de uitrol van
nieuwe productlij-
nen, zoals de virtu-
ele assistent Alexa
van Amazon.

Alles wijst
erop dat de sector
een belangrijke
bron van nieuwe
werkgelegenheid
zal worden. Voor
smart homemana-
gers bijvoorbeeld.
Alleen zit het ima-
go van de ‘mbo’er
met vuile handen’
nu nog in deweg.
Terwijl hun hand-
vaardigheid juist
steeds vaker nodig
zal zijn voor de
installatie en het
onderhoud van
spraakgestuurde
thuisassistenten,
zelflerende kli-
maatsystemen,
beveiligingssys-
temen en slimme
verlichting.
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⋅ETHISCH--
⋅TECHNOLOGISCH⋅
⋅ADVISEUR⋅
•De onafhankelijke•
•ethicusmet kennis van•
•bedrijfskunde helpt•
•de grenzen te bepalen•
•van gebruik van data•
•en techniek, en vormt zo•
•een brug tussenmens en•
•technologie.•

•
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DIGITAAL
VANAF

DESTART
Veelondernemingen

vindenzichopnieuwuit
alsdigitaleonderneming.

Maarerzijnerookdie
al vanafdestart volledig

digitaalwerken.Watdoen
zij anders, enwatkunnen
transformerservan leren?

Bepaal je
missieen
doegeen
dingen
dieer
nietbij
passen

PHYSITRACK

D O O R

F R A N K A
R O L V I N K C O U Z Y

LES1

OMZET
‘Binnenkort rich-
ting €1mln’

WINST
‘Gezondemarge’

Revalidatieplat-
form Physitrack
is ontstaan uit
verbazing. Veel
patiënten krijgen
namelijk van hun
fysiotherapeut een
A4’tje mee naar
huis met daarop
wat geprinte oe-
feningen. Voor
oprichter Nathan
Skwortsow (39)
is dat onbegrijpe-
lijk. ‘Ze raken het

papier kwijt, je houdt nooit bij
of iemand de oefeningen echt
elke dag doet, en je weet al he-
lemaal niets over het pijnniveau
van de patiënt.’
Met Physitrack krijgt de patiënt
via een app een videomet oe-
feningen en houdt de therapeut
bij hoe vaak de oefeningen
worden gedaan, hoe hoog het
pijnniveau is en of ze helpen bij
de revalidatie.

‘Het idee is eigenlijk simpel’,
zegt Skwortsow, die sinds de
oprichting in 2011 eenmiljoen
patiënten via 20.000 zorgverle-
ners bereikt . Denk daarbij aan
fysiotherapeuten en partijen
als deKNVBenhet Antoni van
Leeuwenhoek-ziekenhuis. ‘Daar
waar je een gewoonte kunt ver-
anderen, daar valt als onderne-
mer hetmeeste te halen.’

Het is volgens hem ‘gewoon-
te’ waaraan veel bedrijven uit de
‘oudeeconomie’ vasthouden,
die de digitale ondernemer
doorbreekt. Met dezelfde in-
steek zette Skwort-
soweerder datingwebsite Lexa
en studentenverhuurplatform
Kamernet op. Tweebedrijven
die hij metwinst verkocht.

De ondernemer noemt als
voorbeeld een Fins bedrijf dat
óók fysiotherapeutische oefe-
ningen heeft gedigitaliseerd.
Alleen staan de ‘getekende’
oefeningen opeen cd-rom. ‘Als
je de nieuwemedia goed volgt
en inzet, dan is erweinig aan de
hand.Maar als je vasthoudt aan
een cd-rom, dan val je omzodra
er een concurrent komt.’

Zelf zegt Skwortsowde con-
currentie van zich af te houden
door altijd te streven naar beter.
‘Een klant koopt bijvoorbeeld
alleen een nieuwe telefoon als
die beter is dan zijn huidige te-
lefoon’, legt hij uit. Verderwil de
ondernemer altijd sneller zijn. ‘Er
verandert heel veel in demarkt
enwemoetenmeegaan. Dat
betekent overigens niet dat ik
overal in stap. Neemde “fitbit”,
of andere draagbaremeetap-
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Zorgdat
je ‘digital
natives’
aantrekt,
ookinhet
bestuur

RECRUITZ.IO

OMZET
‘€1mln, dit jaar
naar €3mln’

WINST
€50.000

Geenmensenhan-
den aan het werk
zetten was een
belangrijke voor-
waarde toen Lars
Wetemans (32)
met twee partners
Recruitz.io opzette.
Dit bedrijf plaatst

zoek is naar een nieuwe baan. Ze solliciteren
alleen als ze een baan vinden die perfect bij
hen past. Die latente behoefte wil Recruitz.io
aanwakkeren.

Omdat te bereiken test het bedrijf voor
elke advertentie pakweg vijftig verschillen-
de variaties. De ene sollicitant slaat namelijk
aan op een vacature voor een ‘software
engineer’, de andere op ‘software-ontwik-
kelaar’ en weer een andere op ‘IT’er’. Terwijl
het dezelfde functie betreft.

‘Al deze variaties en het precieze “targe-
ten” kunnenwe niet doenmetmensenhan-
den’, benadruktWetemans nogmaar eens.
‘Dat zou ook heel veel mensenhanden kos-
ten en bijzonder duur worden.’

Voor Booking.com, dat zo’n honderd
software-engineers per maand zoekt, wist
Recruitz.io de kosten per sollicitant op €35
te houden. Daar ligt meteen hun onderschei-
dende vermogen ten opzichte van bedrij-
ven die dit proces slechts deels hebben

LES2

paratuur. Ik geloof niet in die “wearables”.
Mensen hebben namelijk al een smartphone
op zak, die dit ook allemaal kan. Duswaarom

vacatures voor werkge-
vers bij zoveel mogelijk
geschikte kandidaten.
‘Als wewillen werven
voor grote bedrijven als
Amazon of Uber, dan
moetenwe in één keer
5000 vacatures kunnen
uitzetten’, zegtWete-
mans. ‘Dit soort volumes
kunnenwe alleen aan
als het proces volledig is
geautomatiseerd.’

Dus bouwden ze een
softwareprogramma dat
op basis van een paar
noodzakelijke gegevens,
zoals de functie en de
site waarop alles over de
vacature is te vinden, ra-
zendsnel de advertentie
samenstelt. In juni 2016
gingen ze van start.

De software plugt de
advertentie bij potentieel
geschiktemensen in hun
Facebook-tijdlijn of hun
zoekresultaat op Google.
Niet omdat dezemensen
per se op dat moment op
zoek zijn naar een nieuw
avontuur, maar omdat ze
de beste zouden kunnen
zijn voor deze baan.

Uit onderzoek van
LinkedIn blijkt dat meer
dan 80% van dewerken-
de bevolking latent op

ondernemerswil
meegeven: om-
schrijf jemissie
en houd je eraan.
Alleen dan kun je
snel beslissen of
iets nieuws van
waarde is. ‘Ge-
draag je als de kat
onder de boom
die naar een vogel
kijkt. Als je kans
ziet, dan spring je
erop. En anders
laat je hem gaan.’

zouden ze een fitbit
kopen?’

Physitrack gaat
alleen in vernieu-
wingenmee als
er een duidelijke
meerwaarde is
voor patiëntenedu-
catie. ‘Is dat niet het
geval, dan past het
niet bij onzemissie’,
zegt Skwortsow.
Dit ismeteen ook
debelangrijkste
les die hij andere

GEDRAAGJEALS
DEKATDIENAAR
EENVOGELKIJKT:
ALSJEKANSZIET
SPRINGJEEROP

GEEFDE
ONDERNEMERSIN
JEONDERNEMING
ZOVEELMOGELIJK
RUIMTE
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geautomatiseerd.
Wetemans: ‘Er is
eigenlijk geen con-
currerend alterna-
tief op dit gebied.
Hoewel ik wel ver-
wacht dat dit gaat
veranderen.’

Al wil Wete-
mans zominmo-
gelijk mensenhan-
den aan het werk
hebben, toch biedt

LOEK!

OMZET/WINST
‘Er wordt meer
geld geïnvesteerd
dan dat het ople-
vert’

Met Loek! wil Kees
van Iwaarden (52)
het ‘oude den-
ken’ in beheer en
onderhoud van
gebouwen veran-
deren. In die sec-
tor zijn doorgaans
zeven schakels
betrokken, legt hij
uit. Vanmonteur

tot vastgoedeigenaar tot huurder, iedereen
houdt zijn eigen administratie bij. Informatie
wordt er nauwelijks uitgewisseld. ‘Elke partij
kijkt naar binnen, naar de eigen processen’,
aldus Van Iwaarden, die zelf jarenlang een
onderhoudsbedrijf runde en precies hetzelf-
de deed.

Loek! is een platform annexmarktplaats
waarop elke schakel wel zijn informatie
deelt. Zo staan de constructie van een pand
en al het onderhoud dat wordt gepleegd op
één plek. In de afgelopen drie jaar hebben
ruim 350 partijen zich aangesloten, zodat
van elk gebouw in Nederland de data cen-
traal kunnenworden opgeslagen. Dat levert
meer duidelijkheid op en versnelt het maken
van onderlinge afspraken, volgens Van
Iwaarden.

Maar door digitalisering zijn ook nieuwe
businessmodellen ontstaan. Zoals voor het
hergebruik vanmaterialen. ‘Als ergens een
pandwordt gebouwd en je ziet dat tege-
lijkertijd elders een pandwordt gesloopt
dat materialen bevat waarmee jij iets kunt,
dan kun je diematerialen overnemen.’ Van
Iwaarden noemt als voorbeeld ook de ver-
zamelde kennis over de bezettingsgraad in
panden. Die zet volgens hem dewerkwijze

van schoonmaakbedrijven op
zijn kop.

‘Stel dat je als schoonmaak-
bedrijf de luchthavenmoet
schoonhouden. Dan sluit je
nu nog een contract af voor
een x-aantal uren schoon-
maken. Met kennis van de
bezettingsgraad kun je in het
contract vastleggen dat je er-
voor zorgt dat alle ruimtes elke
dag schoon zijn en dat je zelf
bepaalt welke ruimtes je wel of
niet schoonmaakt. Een ruimte
waarin de bewegingssensoren
geen activiteit meten, hoef je
dus niet schoon temaken. Dat
scheelt enorm veel werk.’

Dit soort businessmodellen
is pas ontstaan toen de onder-
nemer nieuwe plannen ontwik-
kelde. Volgens Van Iwaarden
is digitalisering eenmiddel om
iets te bereiken, geen doel op
zich. De eerste vraagmoet al-
tijd zijn of iets slimmer kan. Als
het antwoord ja is, danmoet je
het gewoon doen. ‘Ik zie veel
te vaak dat bestuurders te laat
zijn. Ze tonen geen lef en hou-
den zo logge organisaties.’
Zelf heeft hij soms niet meer
dan twee uur nodig voor
een nieuw businessmodel.
Dezelfde dag nog vraagt hij
de programmeur een proto-
type temaken, zodat hij het
de volgende dag bij klanten
kan testen. ‘Zo ben ik ook
Loek! begonnen, gewoon
doen.’ / TRANSFORMERS

LES3

hij opvallende voordelen
aan zijn 45werknemers,
vooral in verkoop en IT.
‘Wij willen ondernemers
in de onderneming. Om
dat te creëren gevenwe
ze zoveel mogelijk ruim-
te’, legt hij uit. Daarom
heeft iedereen bij Re-
cruitz.io een onbeperkt
aantal vakantiedagen en
mag er worden gewerkt
wanneer ze willen. ‘Het

blijkt dat iedereen
eerder vaker meer
danminder werkt.
Groot voordeel is
dat deze aanpak
mijn generatie
aantrekt. Iets wat
je veel te weinig
ziet bij niet-digitale
organisaties. Daar
zit ook geen digital
native in het
bestuur.’

Digitaliseren
iseenmiddel
omiets te
bereikenen
geendoel
opzich

DEEERSTEVRAAG
MOETALTIJDZIJN
OF IETSSLIMMER
KAN.ZOJA,DAN
MOETJEHETDOEN
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E-mail is uit, de
newsletter is in.
Live radio is goed,
of is podcast
beter?Deklant
wil data,maar
ookbruikbare
inzichten. Timing
is alles inde
digitale economie.

ONZE TRANSFORMAT I E

Een uitgever die
zijn content be-
wust verspreidt via
alle moderne ka-

nalenmoet gevoel
hebben voor het
juiste moment. Is
er sprake van een
vluchtige trend, of
slaat de vraag van
het publiek echt
om naar andere

mediavormen? Is
er tijd voor een
experiment, of mis
je dan de boot? In
de digitale econo-
mie draait alles om

de juiste timing.
Ben je te vroeg,
dan steek je veel
tijd en geld in een

behoefte die nog
moet uitkristallise-
ren. Ben je te laat,
dan kom je er niet
meer tussen.

F D M E D I A G R O E P
P A R T N E R V A N T R A N S F O R M E R S 2 0 0
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VANBEZEMKAST
TOTDIGITALE

BOX

Doorvergaande
digitaliseringvande
bedrijfsvoeringzijn
risicobeheersingen
veiligheidcruciaal.
Waar loerende
gevarenvoor
dataopslag?En
hoekunjedie
afwenden?Vijf
overwegingen
voorbestuurders.

Het is de nachtmerrie van iedere
IT-beheerder: gebrekkige aandacht
voor de servers waar de organisatie
voor een groot— en steeds groter —
deel van afhankelijk is.
Hij mag zijn spullen bij de gratie gods
ergens in een hoekje van de kelder
neerzetten, of in die ene bezemkast
waar toch niemandmeer gebruik van
maakt. Het zijn slecht beveiligde en
kwetsbare plekken, waar niet zelden
de eveneens verouderde (water)lei-
dingen overheen lopen. Een ongeluk
lijkt dan een kwestie van tijd.

D O O R

R O B
D E L A N G E

EENZAAKVANDECEO

VANBEZEMKAST
TOTDIGITALEBOX

OVERWEGING1
AANDACHT
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Ondanks alle recente aandacht voor
risico’s en regelrechte ongelukken,
beschouwen veel directies hun ICT
nog steeds als iets wat het gewoon
altijd moet doen enwaar ze liever
geen omkijken naar hebben. Dezelfde
houding valt te bespeuren bij het me-
rendeel van dewerknemers.

Die onverschilligheid verandert
slechts met een slakkengang. Vol-
gens onderzoek van internationaal
beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks
rust de verantwoordelijkheid voor
het IT-beheer veelal volledig op de
schouders van de IT-afdeling. Bijna
de helft van demanagers vindt dat
IT-medewerkers de uiteindelijke
zeggenschap dienen te hebben over
de bescherming van hun organisatie
tegen veiligheidsrisico’s. Nog veront-
rustender: een aanzienlijk deel (57%)
van de IT’ers is het met deze opvatting
eens. Zij vinden zichzelf demeest aan-
gewezen personen om tewaken over
de veiligheid van het bedrijf.

Maar ondernemingen kunnen
zich een dergelijke houding niet lan-
ger permitteren. IT en veiligheid zijn
chefsache geworden, en een aspect
van het dagelijkse werk van bijna
iedere werknemer. Gegevensdiefstal
en uitval van diensten zijn slecht voor

IT en digitale veiligheid vormen voor
bijna alle bedrijven de ruggengraat
van de bedrijfsvoering. Het vraagt
serieuze aandacht voor bescherming
van data, het uitvoeren van beveili-
gingstests en hetmaken en onder-
houden van beveiligingssoftware.
Uitval of storing van IT leidt tot acute
problemen en liters angstzweet in de
bestuurskamers. Daarnaast is er nóg
een zwakke schakel: demedewer-

ALLES INDE
CLOUD

VANBEZEMKAST
TOTDIGITALEBOX

OVERWEGING2
UITBESTEDEN

de omzet en schaden
het maatschappelijke
vertrouwen in het bedrijf.
Beide zijn de directe
verantwoordelijkheid van
bestuur enmanagement.

TIP Beginmet
het werkelijk se-
rieus nemen van
het belang van
technologie in uw
organisatie. Neem
verantwoorde-
lijkheid enmaak
iedereen in de or-
ganisatie deel van
die verantwoorde-
lijkheid.
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MAAK
ZORGPLICHT
UWZORG

Uitbesteding van alle
IT ontslaat bestuur en
management niet van de
taak zich te bekwamen
in dewetten van de digi-
tale wereld.
Dewetgever legt namelijk
dure zorgplichten op.
Naast deNederlandse
WetMeldplicht Data-
lekken, gaat vanaf 25
mei 2018 deBrusselse
AlgemeneVerordening
Gegevensbescherming
(AVG) gelden. Bij over-
treding kan deAutoriteit
Persoonsgegevens een
boete opleggen van
maximaal €20mln, of een
boete van 4% van dewe-
reldwijde jaaromzet.

DeCyber Security
Raad (CSR), adviesorgaan
van het kabinet, helpt
bedrijvenmet een hand-
leidingwaarin hun zorg-
plichtenworden beschre-
ven. Dat is noodzakelijk,
stelt deCSR,want ‘een
gebrek in de cybersecuri-
ty kan debedrijfsvoering
in dewar gooien en repu-
tatieschade veroorzaken’.
Schending van de zorg-
plichten kan ook tot aan-
sprakelijkheid leiden.

VANBEZEMKAST
TOTDIGITALEBOX

OVERWEGING3
WETGEVING

ker. Hij of zij verzamelt
van alles en nogwat op
laptop, tablet en smart-
phone. Hoe behoudt
een bedrijf overzicht —
en controle— over de
gegevens die wanneer
ze verloren gaan de be-
drijfsvoering in gevaar
kunnen brengen?

Omvan het gezeur
af te zijn, besteden veel
bedrijven het beheer van
alle bedrijfsgegevens uit
aan eendatacentrum, via
cloudcomputing. De voor-
delen hiervan liggen voor
de hand. Alle informatie
is in deskundige handen
en staat op éénplek. De
directie hoeft zich geen
zorgenmeer temaken
over de vraag of op tijd
een back-up van debe-
standenwordt gemaakt
en of demeest recente
software voorhanden is.

Nadelen zijn er natuurlijk ook.Want
misschien is het helemaal niet oppor-
tuun om alle data elders te parkeren.
Dat verschilt per bedrijf, branche
en specifieke behoefte. Misschien
kunnen de administratieve gegevens
van een zorgbedrijf prima in de cloud,
maar blijft patiënteninformatie in huis.

Dan zijn er nog de kostenafweging
en de betrouwbaarheid van de dienst-
verlening. Als de stroom uitvalt, zijn
bestanden niet beschikbaar en kan
de IT-medewerker (voor zover nog
aanwezig) niet meteen ingrijpen.
Bovendien valt het pas na een tijdje
op als de dienstverlener zijn werk
niet naar behoren uitvoert of zelfs
failliet gaat.

TIP Dataparkerenbij eenda-
tacentrumvraagteengedegen
afweging: niet alleenkosten
spelenmee,maar zekerookvei-
ligheid, privacyendebetrouw-
baarheidvandeaanbieder.

TIP Bedrijven
en hun besturen
hebben een dure
zorgplicht omda-
talekken en ande-
re IT-ongelukken
te voorkomen. Die
verantwoordelijk-
heid valt niet uit te
besteden.
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BEWAAK
GEVOELIGE
INFOEN
PRIVACY

Uitbesteed of niet, IT-beveiliging
vergt serieuze interne aandacht.
Als wordt besloten het beheer van
data buiten de deur te zetten, dan
vraagt de keuze voor het data-
centrum een secure afweging.
Parkeren we de data van de
organisatie bij een Nederlands of
buitenlands datacentrum? Die vraag
dringt zich steedsmeer op, door de
grensoverschrijdende aard van
digitalisering.

Zo zijn in Nederland een aantal
Amerikaanse leveranciers van
dataopslag actief, waaronder
Equinix, Verizon, Digital Realty en
Cogent. Zij vallen onder de Ameri-
kaansewetgeving, maar uiteraard
ook onder de Nederlandse. Het zijn
ongetwijfeld keurige en kundige be-
drijven, maar het valt niet uit te sluiten
dat de Amerikaanse National Securi-
ty Agency op enigmoment toegang
wil hebben tot de data. Nederlandse
partijen hebben hier al op ingespeeld
en lanceerden de Company-Box, een
soort Dropbox, maar dan beschermd

door Nederlandse pri-
vacywetgeving. KPN
adverteert zelfs met puur
‘Hollandse’ centra.

TIP Vraag u af aan
wie u uw bedrijfs-
en klantgegevens
toevertrouwt.
Welkewetgeving
is van toepassing
enwelkemoge-
lijke risico’s loopt
umet een buiten-
landse dienstver-
lener?

VANBEZEMKAST
TOTDIGITALEBOX

OVERWEGING4
VEILIGHEID

VANBEZEMKAST
TOTDIGITALEBOX

OVERWEGING5
ZELFDOEN

DANMAAR
TERUGINDE
BEZEMKAST?

De vraagwat een bedrijf aanmoet
met zijn IT en data begintmet een
inventarisatie van de risico’s.
Die risico’s kunnen behoorlijk oplo-
pen, weet Kelvin Rorive, manager IT
security operations & threat van Rabo-
bank. Rorive is een van de auteurs van
het boek ‘Navigating the Digitlal Age’,
met daarin voor directies adviezen
voor hoe zij hun digitale dijken kunnen
ophogen.
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IT-specialist niet verbazen
als ze binnen enkele jaren
terug zijn. Het grote voor-
deel vanmeer knoop-
punten is dat informatie
dichter bij de klant kan
worden gebracht en snel-
ler kanworden geleverd,
en het is goedkoper. Dus
weeindigenmisschien
tochweer in de bezem-
kast, maar danwel een
goedbeveiligde.

Rorive weet waar hij over praat.
Zijn team houdt dagelijks alleen al
in Nederland 250.000 kleinere of
grotere apparaten in de gaten die in
verbinding staanmet het internet.
Die apparatenmoeten helpen omde
duurzaamheidsdoelstellingen van de
bank te halen. Ze houden zelfs minu-
tieus bij hoe vaak er wordt doorge-
trokken op de toiletten in het nieuwe
hoofdkantoor.

Een volgende vraag die directies
zichmoeten stellen, is hoe de beveili-
ging het beste kanworden geregeld.
De vaststelling dat er steedsmeer in-
formatie door hetzelfde draadje loopt
voordat die een datacentrum bereikt,
doet bij bedrijven de twijfel groeien of
uitbestedingwel de beste oplossing
is. Moeten cruciale gegevens niet iets
dichter tegen de borst worden gehou-
den, in eigen huis? Een voorzichtige
trend lijkt zich aan te dienen.

Vergelijk het met de kastjes van de
kabelmaatschappijen die op iedere
hoek van de straat stonden. Ze zijn in-
middels allemaal weg. Het zoumenig

et de ongekende groei van
technischemogelijkheden
enwijdverbreid internet-
gebruik neemt het belang

van beveiliging een hoge vlucht.
Volgens een inventarisatie van het
CBS, uit 2016, zijn de nieuwe ICT-be-
drijven vooral dienstverleners: ruim
7400 kwamen er in 2015 bij. In de
ICT-groothandel werden 305 bedrij-
ven opgericht.

VEELOP
HETSPEL
Dedigitaleeconomie
geefteen impulsaan
bedrijvigheidenisvoer
voor juristen.

B U S I N E S S

M

TIP Onderschat
niet de reikwijdte
van uw appa-
ratuur die in
verbinding staat
met internet. Met
zoveel op het spel,
kan het wellicht
verstandig zijn om
beveiliging in huis
te houden.

Opdit moment verdienen
zo’n 350.000mensen
in Nederland hun geld
via het internet. Ruim
50.000Nederlandse
bedrijven zijn voor hun
voornaamste inkomsten
afhankelijk van de digi-
tale economie. En dat
worden er steedsmeer:
internetbedrijven vormen
de snelst groeiende
sector in onze econo-
mie en internationale
internetbedrijven kiezen
massaal voor Nederland.
Niet voor niets heeft de
Tweede Kamer vorig jaar
eenmotie aangenomen
waarin is besloten dat
we naast Schiphol en de
Rotterdamse haven nu
officieel een derdemain-
port hebben: de digitale
economie.

Tel daar de extra
werkgelegenheid voor
juristen bij op, te danken
aan een grote stroom
nieuwewet- en regel-
geving die bedrijven
verplicht te weten wat
er allemaal met hun
data kan gebeuren. Op
miskleunen staan hoge
boetes. Overwerk voor
advocatenkantoren, die
dan ook bijna allemaal
een speciale afdeling
hebben ingericht.
/ TRANSFORMERS

1 0 8 /

F D T R A N S F O R M E R S 2 0 0



Niet langer
afwachtenwat
er opde radio
is. Zelf bepalen
wat jijwilt horen
enwanneer.
Inhet digitale
tijdperk zit de
luisteraar
aandeknoppen.

ONZE TRANSFORMAT I E

B N R N I E U W S R A D I O
P A R T N E R V A N T R A N S F O R M E R S 2 0 0

De radio was
er, is er, en zal
blijven. Maar als
luisteraar bepaal

je nu zelf wat je
wanneer luistert.
BNRNieuwsradio
was jarenlang een
radiozender met
vaste programma’s
op vaste tijden. Als
je dan niet kon luis-
teren: pech gehad.

De digitalisering
brengt prachtige
mogelijkheden.
Vandaar dat BNR
voluit inzet op pod-
cast. Redactie en
techniek zijn hele-

maal ingespeeld
op deze intiemste
vorm van luisteren.
Dichter bij de luis-
teraar kom je niet

als maker. Dat is
een voorrecht.
In het digitale
tijdperk is BNR er
altijd voor jou, met
relevante inhoud.
Dát is Smart Radio.
Dat is BNR.
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‘WE ZIJN
GETRANSFORMEERD
VAN AUTOMATISEERDERS
VAN PROCESSEN TOT
DIGITALE INNOVATORS’

CONTINUAANHET
ONTWIKKELENVOOR
ENMET KLANTEN

MICHEL VAN DRIE EN FRANK VERKERK

ABN AMRO is sneller en slagvaardiger bij de ontwikkeling van
nieuwe digitale toepassingen voor klanten dan een paar jaar
geleden, vertellen Michel van Drie en Frank Verkerk. Een van
de sleutels tot de succesvolle transformatie is de nauwere
samenwerking tussen business en IT.

ABN
AM

RO
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DIGITALE DIENSTVERLENING

INNOVATIE

“De laatste jaren scoren we met elke app consistent

vier of iets meer sterren op een maximum van vijf”, zegt

Chief Digital Officer Frank Verkerk. “Vanbuiten lijkt dat wellicht

eenvoudig, maar het is de uitdaging om die score vast te houden

als je regelmatig nieuwe dingen toevoegt. Dat is heel veel werk.

Het vraagt ten eerste dat je heel dicht op je klanten zit en

heel goed begrijpt en inschat wat hun wensen zijn. Daarnaast

moet je heel goed ontwikkelen en ervoor zorgen dat een nieuwe

versie heel goed functioneert op het moment dat je die live zet.”

Daarbij is ook snelheid van belang, weet hij. “Zeker jonge generaties

verwachten dat het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen

enorm hoog ligt.”

ABN AMRO kan aan de snel wisselende wensen en verwachtingen

van klanten voldoen dankzij een omschakeling van de organisatie

in de afgelopen jaren, vertelt Michel van Drie, Managing Director

IT Solutions. “Vier jaar geleden waren we automatiseerders van

bestaande processen. We konden de automatisering in de markt

goed bijhouden, maar hadden geen producten of diensten

waarmee we vooropliepen in de markt. Nu zijn we digitale

innovators.” Die omschakeling slaagde onder meer vanwege de

verbinding van business en IT bij de bank. Een andere factor is

volgens Van Drie het besef dat digitale innovaties noodzakelijk zijn

om relevant te blijven voor klanten. Ook benut de bank nu meer

ontwikkelmogelijkheden: elders inkopen, volledig in eigen huis

bouwen of in samenwerking met een partner bouwen. Per project

kiest de bank de beste oplossing.

TIKKIE

Sprekende voorbeelden van innovaties zijn het hypotheek-

adviesgesprek op afstand en Tikkie, een app om snel en simpel

geld terug te vragen. Het adviesgesprek op afstand is deel van

de drastische wijziging die ABN AMRO heeft doorgevoerd in

het proces om een hypotheek af te sluiten, legt Verkerk uit. “Wij

hebben veel geïnvesteerd in mogelijkheden om je digitaal te

oriënteren. Als een klant toe is aan een adviesgesprek, dan pakt

de adviseur dit op waar de klant was gebleven in zijn oriëntatie.”

De klant kiest zélf waar en wanneer dit gesprek plaatsvindt. “Zeker

de helft van die gesprekken vindt niet meer face to face plaats op

kantoor, maar op afstand, via de webcam.”

Tikkie kan iedereen met een Nederlandse bankrekening gebruiken

om geld terug te vragen van vrienden, ongeacht zijn of haar bank.

Het is zo’n groot succes, dat concurrenten vergelijkbare apps van

de markt hebben gehaald, aldus Van Drie. Innovatie bij hypotheken

en apps als Tikkie is alleen mogelijk als front-end en back-end goed

op elkaar aansluiten. “Het is een relatief kleine uitdaging om het

er aan de voorkant leuk uit te laten zien”, stelt Verkerk. “Maar dat

alleen is onvoldoende.” Daarom heeft ABN AMRO bewust gekozen

voor multidisciplinaire teams die agile werken. “Voor de teams is

het in de dagelijkse praktijk onbelangrijk of

iemand van IT komt, van interactieontwerp of

business- en marktkennis inbrengt. Ze doen

het samen.”

VOLLEDIG DIGITAAL

Een paar jaar terug was het onderscheid

tussen de verschillende functies en af-

delingen veel belangrijker, vervolgt Van Drie.

De betrokkenheid van de ontwikkelaars bij

het uiteindelijke product of de dienst is nu

veel groter. Om te zorgen dat de digitale

dienstverlening soepel blijft draaien verandert

achter de schermen ook het nodige. “Aan

de voorkant merk je bijvoorbeeld niet dat

we onze software uit elkaar trekken. Een

app bestaat niet meer uit één codebase,

één groot stuk code, maar uit meerdere. Zo

kunnen we makkelijker dingen veranderen.

Ook kunnen we de capaciteit voor mobiel

bankieren en internetbankieren nu direct

aanpassen aan het aantal gebruikers. In het

verleden moesten we er hardware bijzetten.”

De digitale transformatie gaat de komende

jaren verder. “De dagelijkse bankzaken kun

je nu al regelen vanuit je broekzak”, weet

Van Drie. “Binnen nu en anderhalf jaar

kunnen de meeste klanten alles regelen

vanuit internetbankieren of via de app op

mobiel of tablet”, voorspelt hij. “Binnenkort

kun je álle documenten die nodig zijn om

een hypotheek af te sluiten uploaden naar

een eigen omgeving. Ook beleggen en het

openen van een beleggersrekening kunnen

dan volledig digitaal.”

Maar digitalisering is geen doel op zich.

Verkerk: “Het doel is om de dienstverlening zo

dicht mogelijk te krijgen bij hoe klanten het

willen. Dat leidt voor ons de ontwikkeling.” •
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‘MET HET DIGITAL
BUSINESS PLATFORM
HELPENWE
ONDERNEMERSOM
BARRIÈRES TE SLECHTEN’

‘IN HET DIGITALE
TIJDPERKMOET
JE SNEL
MANOEUVREREN’

ERIK VAN DER MEIJDEN

Alle processen die analoog verlopen worden langzaam maar
zeker gedigitaliseerd, en dat met een steeds hogere snelheid.
Toch blijven de toepassingen nog achter bij de verwachtingen,
stelt Erik van der Meijden, CEO van Exact. Het bedrijf is druk
doende om dat gat in de markt te vullen.

EXACT
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TRANSFORMATIE

DIGITALISERING

INNOVATIE

CEO Erik van der Meijden is naar eigen zeggen

gefascineerd door het gedachtegoed van Raymond Kurzweil.

“Volgens deskundigen zijn we het moment dicht genaderd

dat Kurzweil omschrijft als singularity”, vertelt hij. “Dat houdt

in dat de technologische ontwikkelingen samenkomen en zich

exponentieel zullen voltrekken, juist doordat alles digitaliseert.

Dat geeft al aan dat je in het digitale tijdperk enorm snel moet

kunnen manoeuvreren. Voor bedrijven die in het analoge tijdperk

al niet direct veel toegevoegde waarde weten te leveren, wordt

het digitale tijdperk een slagveld. Door digitalisering vervagen

namelijk de grenzen tussen aanpalende werkvelden, en kunnen

jouw werkzaamheden worden overgenomen door een speler

die je nu niet eens als concurrent beschouwt.”

TOEPASSINGEN

Op het niveau van infrastructuur hebben we volgens Van der

Meijden in Nederland niet te klagen. “Op dat gebied zijn we klaar

om digitalisering vol te omarmen”, stelt hij onomwonden vast.

“Op toepassingsgebied echter, kunnen we veel dingen beter

oppakken dan we nu doen. Kijk bijvoorbeeld naar wat WeChat in

China aan digitale diensten verleent binnen één enkel platform.

Dat gaat veel verder dan messenging; echt bewonderenswaardig.

En: het is ingestoken vanuit het gemak van de consument.”

Binnen Exact worden toepassingen ingestoken vanuit het

gebruiksgemak van de mkb-ondernemer, aldus Van der Meijden.

“Daarom hebben we zwaar ingezet op het versterken van de

eigen innovatiecultuur. Exponentieel denken en doen staat

daarbij centraal. Met lean start-upteams ontwikkelen we snel

nieuwe digitale producten. Deze compacte, multidisciplinaire

teams experimenteren met nieuwe oplossingen en nieuwe

functiegebieden, om op basis daarvan vanuit een specifieke

marktbehoefte heel snel een product te ontwikkelen. De insteek

van die innovaties is ons besef dat de mkb-ondernemer niet zelf

alles uit de digitale businesswereld kan halen. Mkb-ondernemers

zijn vooral bezig met het oplossen van hun belangrijkste

businessuitdagingen. De snelheid van innovatie in de buitenwereld

ligt enorm hoog. Dat moet je ook binnen je eigen organisatie

zien te waarborgen. Het maakt ondernemers niet altijd evenzeer

uit welke technologie daar een oplossing voor biedt, zolang het

gebruiksgemak biedt. Kortom, technologie en digitalisering spelen

een belangrijke rol, maar uiteindelijk gaat het er met name om dat

wij de ondernemers de toepassingen bieden om succesvol te zijn.

Wij stellen het midden- en kleinbedrijf met slimme technologie en

persoonlijke dienstverlening in staat om zich te concentreren op

ondernemen. We combineren digitale innovatie met inhoudelijke

kennis over bedrijfsprocessen. Dat doen we al ruim 30 jaar en voor

350.000 kleinere en grotere klanten.”

DIGITAL BUSINESS PLATFORM

Dat was volgens Van der Meijden ook de reden om op Exact Live

het digital business platform te introduceren. “Daarmee kunnen

we de digitale businesswereld naar de

ondernemer toe brengen. We beginnen met

de drie grootste belemmeringen voor groei:

toegang tot kapitaal, het vinden van nieuwe

klanten en transacties tot stand brengen, en

toegang tot de juiste kennis en informatie

op het juiste moment. Op die drie gebieden

zetten wij diensten in. Ten eerste biedt Exact

Finance onder meer toegang tot kapitaal

via digitale businessprocessen. We hebben

nu de eerste fase gelanceerd, waarin we

ondernemers die met Exact werken een

kredietcheck bieden plus een koppeling

naar de juiste financiële-serviceprovider die

hen laagdrempelig en snel geld kan lenen,

om zo hindernissen voor verdere groei weg

te nemen. Ten tweede biedt Exact Connect

ondernemingen de mogelijkheid om de

juiste klanten te vinden voor hun product of

dienst. Hiervan hebben we een bètaversie

gelanceerd, waarmee accountants nu aan

het testen zijn om de juiste klanten te vinden.

Daarna breiden we Exact Connect uit naar

andere bedrijfstakken. Tot slot zal Exact Share

ondernemers niet alleen toegang bieden

tot de juiste kennis op het juiste moment,

maar ook de mogelijkheid bieden om deel

te nemen in de shared economy, waarbij ze

bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een

pool van schaarse specialisten of van mensen

die ze alleen nu en dan nodig hebben. Dat

zijn we nu aan het opzetten.”

Van der Meijden besluit: “Het digital business

platform stelt ons in staat om andere

industrieën te transformeren door digitale

processen te bieden die voorzien in reële

behoeften. Zo helpen we ondernemers om

barrières te slechten en te doen wat ze

echt willen doen, namelijk ondernemen.” •
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‘ZEWILLEN ECHTE
AANDACHT EN
DIE KUNNEN ZE BIJ
ONS KRIJGEN’

BASIS DIENSTVERLENING
SPRINGPLANK
NAAR IoT

SAKE ALGRA

Sake Algra, kersverse directeur van T-Systems Nederland,
heeft grote plannen. Eind 2020 moet de helft van de omzet van
de ICT-provider bestaan uit cloud, IoT en securitygerelateerde
dienstverlening. Het bestaande traditionele ICT-portfolio en een forse
investering in kennis en innovatie zullen daar de springplank voor
vormen. Tevens moet het bedrijf dan in Nederland in de top vijf staan.

T-SYSTEM
S
NEDERLAND
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CLOUD

SECURITY

SAP

IoT

INFRASTRUCTUUR

Ambitieuze plannen, maar Algra is ook pragmatisch.

Eerst moet de naamsbekendheid flink worden vergroot:

“De markt moet weten waar T-Systems voor staat. Ik sta nu

vijf maanden aan het roer en merk dat onze naamsbekendheid

bij corporate Nederland veel te laag is. Daarom hebben we

ons marketingbudget aanzienlijk verhoogd, onze account- en

deliveryorganisatie uitgebreid en gaan we in 2017 drie campagnes

voeren. Een campagne gericht op onze cloudactiviteiten, een

rondom security en een gericht op digitization (IoT), onze

belangrijkste speerpunten voor het komende jaar. Doel is onze

klanten en prospects een beter beeld te geven van de enorme

mogelijkheden die onze dienstverlening biedt en daarmee

uiteraard het aantal klanten te vergroten. Hierbij richten we ons

ook op de brede laag bedrijven direct onder de multinationals

als Heineken en Shell, momenteel onze grootste klanten in

Nederland.” Algra ziet daar veel perspectief voor T-Systems:

“Die bedrijven zoeken een solide partij, een maatje groter dan

een typische nationale speler, maar willen niet nummer zoveel

zijn zoals bij een aantal Amerikaanse of Indiase concurrenten.

Ze willen echte aandacht en die kunnen ze bij ons krijgen.”

USP’S

Algra vervolgt: “Wij zijn in Nederland een middelgrote speler,

maar wel onderdeel van een groot internationaal concern,

Deutsche Telekom. Toen ik hier kwam, was mijn eerste focus

de bestaande en potentiële klanten en ons aanbod. Daarvoor

heb ik goed gekeken naar het bestaande portfolio in Duitsland.

Vanuit Nederland kunnen wij in principe qua ICT alles leveren. Van

businessproces tot aan infrastructuur bedienen we onze klanten

en we hebben daarbij een geweldige deliveryorganisatie achter

ons; echt een USP.”

Dat geldt volgens Algra ook voor de inherente gründlichkeit en

vooral voor het gegeven dat security, mede door de zeer strenge

Duitse wetgeving, hoog in het vaandel staat. Het belangrijkste

onderscheidende vermogen is dat T-Systems het hele speelveld

kan afdekken. Algra: “Van applicaties tot en met ICT-infrastructuur,

ondersteund door onze wereldwijde datacenters. Hiermee hebben

we alles geheel in eigen hand. En omdat wij een Europese speler

zijn, hebben we geen last van Amerikaanse wetgeving. Dat maakt

ons betrouwbaarder.”

IoT

IoT is momenteel het grote buzzword. Uiteraard heeft dit de

volle aandacht van Algra. In Duitsland is inmiddels veel ervaring

met IoT opgebouwd, waarvan T-Systems Nederland profiteert.

Algra: “Connectivity van devices, sensoren, hardware en software

is bij IoT bepalend. Wij zijn onderdeel van een internationale

telecomorganisatie; connectivity zit in onze genen. Deutsche

Telekom investeert veel in start-ups, een enorm innovatieve

omgeving. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid

internationaal partnernetwerk. We investeren bij T-Systems

Nederland in kennis om dat aan de voorkant

uit te bouwen. We nemen momenteel op dit

terrein veel mensen aan, niet alleen voor IoT,

maar ook in security en cloud. We passen ons

personeelsbestand hierop duidelijk aan.”

VEILIGE BASIS

Voordat IoT echter serieus bijdraagt aan

de omzet van T-Systems Nederland zal er

heel wat water door de Rijn stromen. Algra:

“IoT is prima voor de branding, want het is

hartstikke sexy en tastbaar. Dat geldt een

stuk minder voor SAP-hosting of het beheren

van infrastructuur. Dit moet gewoon draaien,

zodat de processen van de klant geborgd

zijn. IoT is voorlopig nog marginale business,

niet meer dan een paar procent. Het gaat

vooral om zaadjes planten; de projecten

daaruit komen later. Intussen moet je wel je

huidige basis veiligstellen met de bestaande

dienstverlening. Die is voor onze omzet nog

steeds allesbepalend. Maar vandaag moet je

ook aan de toekomst denken en investeren

in deze domeinen. Bovendien moet ons

innovatieve karakter centraler komen te staan.

Over een aantal jaar zal die verhouding dus

anders liggen.”

HEFBOOM

De conventionele ICT-diensten nemen dus

voorlopig het voortouw, maar Algra ziet ze

tegelijk als opstap naar een toekomst met

de nieuwe dienstverlening en als een flinke

sprong vooruit in de pikorde: “In Nederland

staan wij nu op de elfde plaats, maar we

willen naar een plek binnen de top vijf. Onze

drie belangrijkste stromingen infrastructuur,

SAP en werkplekbeheer vormen een prima

hefboom naar de verdere transformatie

richting cloud, IoT en security.” Algra

verduidelijkt: “Onze klassieke dienstverlening

werkt vaak met contracten van tussen de vijf

en tien jaar. In die tijd leer je je klant erg goed

kennen en kun je dus prima inschatten welke

nieuwe vormen van dienstverlening voor hem

interessant zijn. Je hebt een goede entry en

je bent een serieuze gesprekspartner voor de

CEO of CIO om hem duidelijk te maken welke

waarde wij met bijvoorbeeld IoT kunnen

creëren voor zijn business.” •



118

JIBES

THEMA: Mastering Data Craft

J
ibes is een dataspecialist die organisaties helpt

om strategische waarde toe te kennen aan

informatie. “Wij werken traditioneel voor

sectoren met intense of gevoelige

gegevensstromen, zoals de financiële dienstverlening en de

detailhandel”, vertelt Ivo-Paul Tummers, algemeen directeur

van Jibes. “Inmiddels zien we dat het gebruik van

gegevensstromen zich naar alle bedrijfstakken verspreid

heeft.” Bedrijven zien het belang van hun data om drie

redenen toenemen: omnichannel ontwikkeling, selfservice

modellen en stelselwijziging zoals wetgeving. “Nu veel

bedrijven gedigitaliseerd zijn, zal het databeheer de

komende jaren snel evolueren”, zegt Tummers. “Data wordt

op steeds meer verschillende manieren opgesplitst en

gedeeld. Bijvoorbeeld omdat eindgebruikers controle over

hun data willen, maar ook omdat transparantie en

samenwerking belangrijke trends in netwerken zijn.

Uiteindelijk zal het bezit van data zelfs worden afgeschaft.

Bedrijven gaan data inlezen of kopen van andere

organisaties, zoals het CBS of de KVK. In dit nieuwe

speelveld komen straks kwesties over governance aan de

orde. Maar ook over de relevantie en betrouwbaarheid van

de informatie. Als je in de toekomst de strategische en

concurrerende waarde van data wil benutten, dan heb je

nieuwe vaardigheden nodig. En dan heb ik het niet over

puur statistische analyses, maar over domeinexpertise. Wij

voorzien in kenniscapaciteiten voor het ontwerp en beheer

van uw data-activa. Wij noemen dit Data Craft.

Ambachtswerk dat Jibes als geen ander kan leveren.”

•www.jibes.nl
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CWINES.NL

THEMA: Persoonlijk
wijnkelderbeheer

U
w wijnkelder aanpassen en uitbreiden met uw

persoonlijke voorkeuren is een uitdagende, maar

heel interessante aangelegenheid. Cwines.nl kan

u daar op een persoonlijke en professionele

manier bij helpen. Topsommelier Jan-Willem van der Hek

heeft al bij menigeen de wijnkelder helpen aanpassen,

opbouwen, uitbreiden en vooral ook kwalitatief laten

groeien. Hij combineert uw wensen en doelen met zijn

uitgebreide kennis en ervaring.

Cwines.nl ondersteunt u professioneel bij de opbouw, het

onderhoud en beheer van uw wijnkelder.

De professionele service van Cwines.nl bestaat uit:

• Selecteren van wijnen die perfect passen bij uw

wijnwensen en persoonlijke voorkeuren

• Inventarisatie wijnkelder en met labels het

bewaarpotentieel van uw wijnen aangeven

• Hulp hoe u uw wijn het beste kunt behandelen en inzetten

voor maximaal resultaat

• Vermijden van onnodig risico bij eventuele kostbare

aankopen

• Uitsluitend aankopen bij betrouwbare adressen met

uitstekende reputatie

• Een persoonlijk wijnkelderboek met daarin al uw wijnen

met achtergronden en gebruiksadvies

• Begeleiding bij uw persoonlijke wijngelegenheden, zowel

privé als zakelijk

• Advies betreffende alle kwalitatieve aandachtspunten

voor uw optimale wijngenot.

U kunt Jan-Willem altijd rechtstreeks benaderen voor

overleg en advies. Ook voor ad-hoc vragen als wijn-

spijscombinaties heeft hij een passend antwoord paraat.

Onze uitgebreide kelderbeheer- & adviesservice is altijd

maatwerk, dus toegespitst op al uw wensen.

Voor een vrijblijvend informatief gesprek kunt u Jan-Willem

bereiken bij Cwines.nl onder telefoonnummer 0 888 444

888 of per e-mail: klantenservice@cwines.nl

•www.cwines.nl



119

ORTEC DATA SCIENCE

THEMA: De kracht van Big Data

D
e kennis die Nederland in internationaal opzicht

van Data Science heeft is ongekend”, weet

Albert Bogaard, CEO en founder Ortec Data

Science dat onderdeel is van de Ortec Group die

al vijfendertig jaar bestaat en vrijwel alle Fortune-500

bedrijven tot zijn klanten kan rekenen. Het bedrijf werkt in

zestig landen. “We lopen voorop. En dat geeft ons de

enorme kans om de wereld te veroveren. Er zijn meer dan

10.000 openstaande vacatures op het terrein van Data

Science en Big Data en Data Analytics. Hoog tijd dat ze

vervuld worden. Daarom hebben wij The Analytics Academy

opgericht. Met diverse trainingen, educatieprogramma’s en

workshops laat je je hier omscholen in data en ontvang je

het certificaat van Data Scientist.” Bogaard vertelt dat het

ook voor CEO’s, CFO’s, Marketeers en HR-directeuren een

belangrijke uitdaging is hoe ze beter kunnen managen met

behulp van Big Data. Zij kunnen zich bij Data Science laten

bijscholen. Bogaard: “De huidige wereld stelt je namelijk

onherroepelijk voor de kwestie: Moet ik veranderen of hoe

kan ik veranderen? Bedrijven en overheden doen er

verstandig aan hun eigen omzet op te eten voordat een

ander dat doet. Stilstaan is geen optie; dat betekent een

open vizier houden voor veranderingen. Innoveren en

ondernemen met data. To disrupt or to be disrupted.”

Bogaard: “NL is écht Big Data kennisland. Naast het

speerpunt om het enorme aantal vacatures te vervullen is

er de doelstelling om Big Data in exporteerbare concepten

om te zetten. We zitten in een niche en zijn één van de

belangrijkste spelers van de wereld.”

•www.ortec-datascience.com

NETROM SOFTWARE

THEMA: Kwaliteit software-
ontwikkelproces als
constante factor

I
k zie dagelijks hoe onze opdrachtgevers en hun

relaties zichzelf opnieuw uitvinden”, zegt Han in

’t Veld, managing director NetRom Software.

“Dat gaat niet alleen om producten of diensten.

Ook organisaties en verdienmodellen kunnen snel en

ingrijpend veranderen. Doordat wij in veel verschillende

branches werken, zien we vrij scherp wanneer de digitale

transformatie succesvol is. Het is allereerst cruciaal dat

technologie in dienst staat van een visie waarin glashelder is

hoe de organisatie meerwaarde creëert. Om visie en

technologie te integreren, is het ten tweede noodzakelijk dat

business en ontwikkelteams vanaf het begin nauw

samenwerken. Niet alleen bij het ontwerpen en testen, maar

in iedere stap van het ontwikkelproces.”

Snelheid en transparantie zijn hierbij volgens In ’t Veld

cruciaal. “We stemmen de informatie-uitwisseling

nauwkeurig af op de behoeften van de opdrachtgever.

Door agile te werken, maken wij ieders inbreng op

sprintniveau inzichtelijk. De prestaties van de ontwikkelaars

zijn transparant en meetbaar, terwijl de business

medeverantwoordelijk is voor iedere tussenstap. Dat

versterkt het draagvlak. Door steeds opnieuw samen

antwoord te geven op de vraag ‘Hoe maken we het

beste product?’ is er veel betrokkenheid en inspiratie. Dat

lukt alleen als de mensen goed in hun vel zitten. Onze

organisatie is sterk gericht op het optimaal faciliteren van

de 270 ontwikkelaars. Wij nemen in ieder project onze

verantwoordelijkheid dankzij hun expertise, werkplezier en

can do-mentaliteit. Die kwaliteit van het ontwikkelproces

is de constante factor in alle turbulentie van de digitale

transformatie. Mede daardoor zijn onze opdrachtgevers

wendbaar, ook op termijn.”

•www.netrom.nl

“
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TOMTOM

THEMA: Revolutie in autorijden

D
e wereld staat aan de vooravond van een nieuwe

revolutie: zelfrijdende auto’s. “Het is een digitale

transformatie op het gebied van autorijden”,

vertelt Willem Strijbosch, hoofd van de Unit

Autonomous Driving binnen TomTom. “Ons bedrijf speelt

hier een cruciale rol in. Met onze kaarttechnologie vervangen

wij een gedeelte van de functie van het menselijk brein

tijdens het rijden.”

Volgens Strijbosch moeten zelfrijdende auto’s aantoonbaar

beter presteren op de weg dan mensen, voordat ze echt

geaccepteerd worden. “Voor ons betekent dit drie dingen.

Ten eerste genereren zelfrijdende auto’s onvoorstelbaar

veel data via camera’s, radars en andere sensoren. Om

kaarten te maken die nodig zijn voor een veilige besturing,

moeten onze systemen straks al die data kunnen verwerken:

op jaarbasis praat je dan over exabytes. Daarnaast helpt

TomTom om de foutmarge bij het inschatten van afstanden

te reduceren, zodat deze aanzienlijk kleiner wordt dan

de meter die mensen er gemiddeld naast zitten. Tot slot

moeten we onze kaarten continu updaten, bijvoorbeeld door

ervaringen van weggebruikers te verwerken. Zo kan een

zelfrijdende auto die ervaring meenemen naar plaatsen waar

hij zelf nog niet eerder gereden heeft.”

Strijbosch geeft leiding aan een internationaal samengesteld

team dat actief is in de EU en Noord-Amerika. “Onze unit

heeft contact met alle grote bedrijven die bijdragen aan het

op de weg brengen van zelfrijdende auto’s”, zegt hij. “Ons

werk is uitermate innovatief. We werken met de nieuwste

technologie, zoals kunstmatige intelligentie. Ik vind het

fantastisch om nu al vanuit TomTom bij te dragen aan

een ontwikkeling die onze maatschappij wezenlijk gaat

veranderen.”

•www.tomtom.com
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PROACT

THEMA: Digitale disruptie
voor zijn

W
at we zien is dat in de digitale disruptie die nu

gaande is bedrijven er nog steeds toe neigen

om zelf hun infrastructuur te beheren. Breek

de muur nu eens echt af tussen Business en

IT, dat is ons motto. De digitale transformatie is namelijk voor

ieder bedrijf een feit. Creëer ruimte om te kunnen

anticiperen en blijf zo een stap voor. En kies voor

uitbesteding aan een platform dat daadwerkelijk

toegevoegde waarde biedt en jouw groei kan ondersteunen.

Hybride vormen zijn logische keuzes en tegelijkertijd weten

we dat dit voor sommige bedrijven – afhankelijk van hun

business - een tussenstap is. Ondanks de oneindige

mogelijkheden van alle aanbieders nemen de complexiteit

en de risico’s alleen maar toe. Snel kunnen innoveren en

weer standaardiseren is intussen een continue proces. Ook

de aandacht op security moet er veel meer zijn. Niet alleen

als een goed poortwachter slechte mensen buitenhouden

en goede mensen binnenlaten. Let op: de slechte mensen

zijn vaak al binnen. GDPR eist aantoonbare security

monitoring en security incident management en daarmee

wordt voorgaande cruciaal. Het is meer dan ooit belangrijk

om voortdurend up to date zijn qua kennis om de disruptie

en haar gevolgen steeds voor te kunnen zijn. Wij ontzorgen

onze klanten en partners zonder dat we de regie

overnemen.”

Aan het woord is Sander Dekker, de oprichter van Proact

Nederland, nu Business Unit Director Europa West. Het

beursgenoteerde Proact is Europa’s grootste datacenter

solution provider en cloud specialist. Middels buy and build-

strategy kiest het bedrijf voor verdere groei.

•www.proact.nl

“
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BUSINESS STORIES

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

Telefoon: (020) 628 89 00

info@abnamro.com

www.abnamro.com

Exact

Molengraaffsingel 33

2629 JD Delft

Telefoon: (015) 711 51 00

info.nl@exact.com

www.exact.nl

T-Systems Nederland B.V.

Lage Biezenweg 3

4131 LV Vianen

Telefoon: 088-447 77 77

infonl@t-systems.com

www.t-systems.com

THEMATORIALS

Cwines.nl

Robijnstraat 96

1812 RB Alkmaar

Telefoon: 0 888 444 888

klantenservice@cwines.nl

www.cwines.nl

Jibes B.V.

Sleepboot 13

3991 CN Houten

Telefoon: (030) 221 90 50

info@jibes.nl

www.jibes.nl

NetRom Software

Hazeldonk 6006

4836 LA Breda

Telefoon: (076) 542 07 40

soft@netrom.nl

www.netrom.nl

Ortec Consulting Group

Houtsingel 5

2719 EA Zoetermeer

Telefoon: 088 678 3265

www.ortec-consulting.com

Proact Netherlands B.V.

Ptolemaeuslaan 70

3528 BP Utrecht

Telefoon: (030) 30 33 200

info@proact.nl

www.proact.nl

TomTom

De Ruijterkade 154

1011 AC Amsterdam

Telefoon: (020) 757 50 00

www.tomtom.com
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