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We’re more than a digital agency, more than a consultancy firm and more 
than a technical integrator. By helping our clients to transform themselves, 
by redesigning the customer journey and by implementing the right fully 
connected solution we help them close the experience gap.  





In het tijdperk van zelfrijdende 
auto’s en computers die op 
basis van de patatvoorkeur 
kunnen bepalen of iemand 
een hoog of laag IQ heeft, 
duurt het niet meer lang 
voordat algoritmes ter verant-
woording worden geroepen.
 
Algoritmes gevoed door big 
data zijn potentieel in staat om 
betere, snellere en soms 
transparantere beslissingen te 
nemen. Maar ze kunnen 
evengoed ondoorgrondelijk 
zijn, discrimineren of de plank 
misslaan. Het vertrouwen van 
mensen in dat computers en 

algoritmes rationele beslissin-
gen nemen, is nergens op 
gebaseerd. Dat zegt Mona de 
Boer, director data analytics bij 
PwC Nederland. Zij houdt zich 
bezig met de controle van 
zelflerende algoritmes en 
software van bedrijven. “Ik vind 
het fascinerend dat conclusies 
door wiskundige modellen en 
systemen een aura van 
betrouwbaarheid meekrijgen. 
Je kunt een systeem toch ook 
manipuleren?” Nu al bepalen 
algoritmes gevoed door grote 
hoeveelheden data ten dele of 
mensen in aanmerking komen 
voor een baan, terrorist zijn (op  

luchthavens) of voldoende 
kapitaalkrachtig zijn voor een 
hypotheek. 
Onder invloed van machine 
learning en andere vormen van 
artificiële intelligentie nemen 
algoritmes in de toekomst steeds 
vaker beslissingen die persoon- 
lijke levens raken, zegt De Boer. 
“Het moet niet doorslaan naar 
een situatie waarbij mensen 
benadeeld worden. Het moment 
dat een algoritme aangeklaagd 
wordt, komt steeds dichterbij.”

Weapons of math destruction
Ook de Amerikaanse wiskundige 
en techcriticus Cathy O'Neil

“HET MOMENT DAT EEN ALGORITME 
AANGEKLAAGD WORDT, KOMT STEEDS 
DICHTERBIJ”

Advertentie



waarschuwt dat algoritmes zich 
kunnen ontpoppen als weapons 
of math destruction. Discrimina-
tie ligt op de loer doordat big 
data en algoritmes de mogelijk-
heid bieden om mensen te 
benadelen, geld uit de zakken 
te kloppen en de economie en 
democratie te ondermijnen. 
Naar schatting worden nu al 
wekelijks ruim duizend mensen 
door een algoritme op een 
luchthaven ten onrechte als 
terrorist gekenmerkt. Weten-
schappers van Cambridge 
University toonden aan dat, aan 
de hand van big data en algorit-
mes, vastgesteld kan worden of 
een persoon die een bepaald 
soort patat op Facebook ‘liket’ 
een hoog of laag IQ heeft. 

“De mens is een belangrijke 
reden waarom het regelmatig 
mis gaat met algoritmes, 
machine learning en artificiële 
intelligentie”, zegt De Boer. Het 
zijn mensen die algoritmes 
bedenken, trainen en voeden 
met data. In 2017 liet computer-
wetenschapper Joanna Bryson 
van de Universiteit van Bath 
zien dat computers die een taal 
leren uit alledaagse online 
teksten op het internet dezelfde 
vooroordelen over sekse, ras, 
etniciteit en leeftijd ontwikkelen 
als mensen ontwikkelen. “Een 
algoritme is als een klein kind. 
Hij gaat zich gedragen naar wat 
je hem leert.”

Mens en algoritme: 
de beste combinatie
O'Neil pleit voor regelgeving 
om algoritmes die leiden tot 
discriminatie en ongelijkheid 
tegen te gaan. De Boer denkt 
daarnaast dat in bepaalde 
situaties vrijwillige transparantie 
van organisaties over wat hun 
algoritmes doen of zelfregule-
ring ook onderdeel van de 
oplossing zijn. 

Ze geeft als voorbeeld een 
geautomatiseerde sollicitatie-
procedure, waarbij is afgespro-
ken dat het algoritme geen 
weekendactiviteiten meeneemt 
in de selectie van kandidaten 
voor de functie. “Is zo te verhin-
deren dat een werkgever je 
naam gaat googlen, ziet dat je 
op zaterdag wild hebt gefeest 
en je vervolgens afwijst voor de 
baan? Het is erg naïef om dat te 
veronderstellen.”

De director data analytics bij 
PwC Nederland verwacht dat wij 
toegaan naar een wereld waarin 
kunstmatige en menselijke 
intelligentie naast elkaar 
bestaan, en als dat nodig is 
samen optrekken. “Wij moeten 
keuzes gaan maken in welke 
domeinen wij als mens de 
eindregie willen houden, en in 
welke domeinen wij vertrouwen 
hebben in algoritmes en model-
len. Nu accepteren we dat nog 
niet doordat we dagelijks lezen 
over voorbeelden, waarbij het 
mis is gegaan.”

Lees meer op: 
fd.nl/pwcdigitaletransformatie

“Je netwerk wordt aangevallen… 
90 seconden zijn allesbepalend”

In een wereld die sneller 
digitaliseert dan ooit is de vraag 
niet of u meegaat, maar hoe. 
PwC helpt u daarbij door nieuwe 
waarde te creëren op het snijvlak 
van businesstransformatie, 
klantbeleving en technologie.

“Het moet niet doorslaan naar 
een situatie, waarbij mensen 
benadeeld worden. Het 
moment dat een algoritme 
aangeklaagd wordt, komt 
steeds dichterbij”

Je leest het op: fd.nl/pwccybersecurity

Het jaar 2017 zette cybersecurity definitief 
op de kaart. Uit onderzoek van de niche-
verzekeraar Hiscox bleek dat bijna de helft 
van alle bedrijven en overheidsinstellingen 
vorig jaar is getroffen door een cyberaanval. 
Hoe wapen je je hier als organisatie tegen?
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FACTOR
MENS
Detweedeeditie vanhet
Transformers-onderzoek
onthulteenpatroon:bij
digitale transformatie
isdewerknemerhet
ondergeschovenkind.

inds de geboorte
van het kapitalisme
hebben bedrijven
moeitemet de factor
mens. Machines kun

je afstellen, grondstoffen inkopen,
winsten optimaliseren. Maar werk-
nemers? Duur, eigenwijs en beperkt
houdbaar. Ook in het digitale tijdperk
worstelen bedrijvenmet het mense-
lijke kapitaal. Dat bleek al in de eerste
editie van FD Transformers, een jaar-
lijks onderzoek naar grote Nederland-
se ondernemingen die zich omvormen
tot digitale spelers. En het blijkt nu ook

weer. Van alles wat bedrijven nodig
hebben voor hun transformatie vormt
talent de sluitpost (zie pagina 83 en
verder):
● Verbetering van digitale kennis
bij bestaand personeel heeft lage
prioriteit;
● Digitale experts worden in aparte
teams gezet, en niet in de gewone
IT-organisatie;
● Voor het vasthouden van digitaal
talent is geen duidelijk hr-beleid.

Op de eerste editie kregenwe kri-
tiek van lezers omdat het onderzoek
grotendeels was gebaseerd op infor-
matie van de onderzochte bedrijven
zelf. Toch hebbenwe diemethode niet
veranderd. ‘Self-assessment’ is een
erkende onderzoeksmethode in de
bedrijfswetenschap, en een praktisch
alternatief is er niet.

We nemenwel afscheid van de
ranglijst. De koplopers liggen zo
dicht bij elkaar dat een top vijf geen
toegevoegdewaarde heeft. In plaats
daarvan groeperen we bedrijven nu in
clusters van ‘digitale paraatheid’. In de
kopgroep zitten de tien bedrijven die
over de hele linie demeestemoeite
steken in hun digitalisering.

Een andere vernieuwing is onze
Expert Circle, met acht specialisten
die ons helpen bij de interpretatie van
dit onderzoek. Umaakt kennis met ze
op pagina’s 30 en 101. We verwachten
dat ze vaker de pen oppakken en hun
opinies delenmet onze lezers.

DIt magazine draait niet alleen om
het onderzoek. Eén opvallend citaat,
uit de rijke oogst van artikelen van
de FD-redactie: ‘Ookwij moeten ons
disrupten, continu’ (pagina 21). Niet
van een ceo die geen eind ziet komen
aan nieuwe technologieën, maar van
ceoGillian Tans van Booking.com, een
echte ‘digital native’.

S

JanFredvanWijnen
HetFinancieeleDagblad

Fotografie cover door
Alek voor Lumen Photo

BIN
H
TRAN
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Digitale transformatie
is in grote bedrijven
een zaak van strategi-
sche vergezichten. In
veel branches echter
voltrekt demetamor-
fose zich beetje bij
beetje, met hier en
daar opvallende ini-
tiatieven. Vier cases
uit gezondheidszorg,
landbouw, onderwijs
en accountancy.
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‘OOK IKMOETMIJ
PUSHENOMTE
BLIJVENLEREN’
Een blauwemaandag
vroegGillian Tans
zich af of zemisschien
eensmoest leren
programmeren. Maar
de ceo van Booking.
comweet waar haar
kracht ligt: bij strate-
gie en dewendbare
cultuur waarmee ze
zorgt dat er volop ge-

experimenteerd blijft
worden. ‘Ookwij moe-
ten ons voortdurend
ontwrichten, daar ver-
gissenmensen zich
somswel in.’
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ZEGNOOITMEER:
‘DATDOENWEAL’
Ondanks overtuiging
en toewijdingmisluk-
ken veel pogingen
tot digitalisering.
Experimenteren
hoort er nu eenmaal
bij. Maar spring als-
jeblieft niet van hype
naar fetisj, betoogt
techcolumnist en on-
dernemer Jim Stolze.
En vermijd de bouw
van een ‘digitale silo’,
want dat nekt het
draagvlak.

Inhoud
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034
IN BEELD

DIGITALBORN
Digitale transforma-
tie? Niet nodig voor
de nieuwe generatie
meisjes (die ook nog
eens steeds vaker
voor tech kiezen).
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WERVING EN SELECTIE

DESOLLICITANT
MOETDEROBOT
OVERTUIGEN
Steedsmeer werk-
gevers zijn om. Digi-
talisering van perso-
neelsselectie levert

ze niet alleen betere
kandidaten op, maar
scheelt eveneens tijd
en geld. En geautoma-
tiseerde beoordeling
van cv’s zou ook nog
eens leiden tot meer
diversiteit. Win-win?
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ESSAY

NAHETEXAMEN
BEGINTHETECHTE
LERENPAS
Makenwe jongeren
digitaal vaardig of
vooral knoppenwijs?
vraagt ondernemer en

Interview
GillianTans,
ceoBooking.com:
‘Vergis jeniet:ook
wijmoetenons
blijvenontwrichten’
§Pagina18

Cases
Digitaleinnovatie

§Pagina11

Essay
TechcolumnistJimStolze:

‘Springnietvanhypenaarfetisj’
§Pagina26
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digitalisering-expert
Marco Derksen zich
af. Meer techniek leidt
niet per se tot een
betere aansluiting
van opleidingen op
de arbeidsmarkt. Wel
zelfregie, onderne-
merschap en kritisch
denkvermogen.

047
DOSSIER

DIGITAAL
ONBEHAGEN
Digitale technologie
biedt de helpende
hand, maar soms lijkt
het alsof we beetje bij
beetje grip verliezen.
Hebbenwe nogwel
vrije keuze als algo-
ritmen ons steeds
dwingender de beste
keuze presenteren?
Zijn we consument of
product?Wat doet dit
met ons vertrouwen in
de overheid, en heb-
benwe straks nogwel
een plek op dewerk-
vloer? Een drieluik
over ons sluimerende
onbehagen. Met een
essay van FD-colum-
nist en onderzoeker
Saskia Nijs.

058
ACHTERGROND

DEOVERHEIDMOET
MEERDURVEN
Overheid en ICT staan
er niet om bekend een
gelukkige combinatie
te vormen. Toch staat
digitale transformatie
bij de overheid op de
agenda. Om te slagen

moeten kleine bedrij-
ven vaker de kans krij-
genmee te denken,
zegt Rob deWerd, die
vanuit het ministerie
van Binnenlandse
Zaken digitalisering
moet aanslingeren.

062
INTERVIEW

‘WEMOETEN
VERLIEFDWORDEN
OPHETPROBLEEM
VANDEKLANT’
Welke lessen leerde
Kumsal Bayazit, voor-
zitter van het Techno-
logy ForumvanRelx
Group, bij de digitalise-
ring van het concern?
‘Wedoen nudingen
waar ik toen ik hier
veertien jaar geleden
startte niet van had
durven dromen.’

070
SECTOREN

EENTWEEDEJEUGD
Wie niet kan digitali-
seren, moet slim zijn.
Sommige bedrijven
geven zich nog lang
niet gewonnen aan
digitale concurren-

ten, en verdwijnen
ook niet (allemaal)
met stille trom uit het
straatbeeld. Sterker
nog, ze vinden zich
opnieuw uit. Hoe ne-
men de bioscoop, een
reisorganisatie en een
woonwinkel revanche
in hun branche?

076
INTERVIEW

‘HAALMENSEN
INHUISMETEEN
ANDEREKIJK’
Royal Haskoning-
DHV verkent nieuwe
businessmodellen.
Hoe pakt het traditio-
nele ingenieursbedrijf
dat aan? Enwat is de
impact van digitalise-
ring op het personeel?
Strategisch directeur
Niels Schallenberg
vertelt over de nieuwe
strategie.

083
ONDERZOEK

TRANSFORMERS
2018
Voor het tweede
jaar publiceert Het
Financieele Dag-
blad de resultaten
van het onderzoek
dat Vlerick Busi-
ness School ver-
richt naar digitale
transformatie bij
grote Nederlandse
bedrijven. Welke
ondernemingen
zijn dit jaar de kop-
lopers, en welke
bedrijven hebben
nog een langeweg
te gaan? De onder-
zoeksresultaten
geven inzicht in de
inspanningen van
ondernemingen
en branches. Blijft
het steken bij een
nieuwe strategie,
of gaan alle be-
drijfsprocessen op
de schop? 55 be-
drijven delen hun
ervaringen.

Interview
NielsSchallenberg,

strategischdirecteur
RoyalHaskoningDHV:

‘Haalmenseninhuismet
eenanderekijk’

§Pagina76

Interview
KumsalBayazit,voorzitter
TechnologyForumRelxGroup:
‘Wemoetenverliefdwordenophet
probleemvandeklant’
§Pagina62
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Digitale transformatie is 
vooral in grote bedrijven 
een zaak van strategische 
vergezichten, een stip op 
de horizon om naar toe 
te werken. In branches 
voltrekt de metamorphose 
zich beetje bij beetje, met 
hier en daar opvallende 
initiatieven die straks 
wel eens de trom zouden 
kunnen slaan. Neem 
de volgende vier cases 
uit de gezondheidszorg, 
landbouw, onderwijs en 
accountancy.
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‘Misschien zit ik 
morgen wel in een 
rolstoel, ik weet het 
niet.’ Enkele jaren 
geleden legde een 
patiënt aan Bram den 
Teuling, oprichter van 
het Nijmeegse data-
bedrijf Orikami, uit 
hoe wisselvallig het 
verloop van multiple 
sclerose (MS) is. 
De symptomen, zoals 
slecht zien, tintelingen 
en krachtsverlies, 
openbaren zich vaak 
in aanvallen die op 
onverklaarbare mo-
menten ontstaan. De 
wisselvalligheid van 
de ziekte bemoeilijkt 
effectieve behande-
ling. Zou het verloop 
van MS niet beter te 
voorspellen zijn door 
dagelijks data van 
patiënten te verzame-
len en die uitgebreid  
te analyseren, vroeg 

Den Teuling zich af. 
Zijn bedrijf Orikami 

is gespecialiseerd in 
het gebruik van data 
in de gezondheids-
zorg. Door te zoeken 
naar nieuwe verban-
den en patronen in 
grote databestanden 
probeert hij het ver-
loop van ziekten voor 
individuele patiënten 
te voorspellen en zo 
behandeling en zorg 
te verbeteren. 

Den Teuling heeft 
een app ontwikkeld 
waarmee MS-patiën-
ten continu kunnen 
worden gemonitord 
in plaats van één 
keer per jaar bij hun 

Casus 1  Gezondheidszorg

DE DIGITALE DOE-
HET-ZELFDIAGNOSE 
DOET HAAR INTREDE 
Wie de zorg en medische behandelingen wil 
verbeteren, grijpt de mogelijkheden van digitale data-
analyse met beide handen aan. Zo ook Bram den 
Teuling van Orikami, die MS-patiënten met een app 
zelf hun wisselvallige gezondheid laat bijhouden.

Het duurt wel 
even voordat 
behandelingen 
zijn aangepast, 
maar de 
gezondheids- 
zorg kan erg 
veel uit data 
halen

 bezoek aan een 
neuroloog. Sinds 2017 
werkt het bedrijf daar-
toe samen met het MS 
Centrum Amsterdam. 

Met behulp van 
twee tests in de app 
kunnen patiënten zien 

hoe het er met hun 
ziekte voorstaat. De 
ene test meet het con-
centratievermogen en 
het geheugen door te 
kijken hoe goed een 
patiënt symbolen her-
kent. Een looptest van 
twee minuten moet 
zijn of haar mobiliteit 
in beeld brengen. 
Patiënten kunnen de 
tests zo vaak doen als 
zij zelf willen. Door ge-
regelde metingen met 
de app wordt het voor 
de arts ook eenvoudi-
ger tijdig te zien of de 
vaak dure medicatie 
tegen de ziekte aan-
slaat of niet. 

Orikami werkt op 
dit moment aan uit-
breiding van de app, 
waardoor het mogelijk 
moet worden het zie-
kenhuis een signaal 

te sturen als uit de 
tests een ‘verhoogde 
ziekteactiviteit’ blijkt, 
zoals Den Teuling het 
noemt. Ook moet er 
een test komen om de 
bewegingen van de 
ogen, die ook kunnen 
worden aangetast 
door MS, te meten. 
Met behulp van de 
grote hoeveelheid 
data die via de app 
worden verzameld 
hoopt het bedrijf het 
ziekteverloop van 
MS in de toekomst 
nauwkeuriger te 
kunnen voorspellen. 
Of beter nog: dat art-
sen op basis van de 
gegevens uit de app 
de behandeling tijdig 
kunnen aanpassen en 
zo voorkomen dat een 
patiënt ineens een 
 terugval krijgt. 

BRAM DEN TEULING,
ORIKAMI
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Een revolutie in het 
hoger onderwijs. Dat 
was de Open Uni-
versiteit in 1984 met 
de introductie van 
schriftelijk onderwijs 
op afstand, zonder 
opleidingseisen.
Nu, ruim dertig jaar 
later, wordt de univer
siteit voor ‘tweede
kansstudenten’ links 
en rechts ingehaald 
door tal van online
onderwijsaanbieders. 
Toch twijfelt bestuurs
voorzitter Arent van 
der Feltz niet over het 
bestaansrecht van 
de Open Universiteit 
(OU). ‘Onze missie is 
nog niet volbracht.’

Van der Feltz is 
sinds twee jaar de 
baas van de Open 
Universiteit. Met zijn 
achtergrond bij tele
combedrijven zoals 
Ziggo, UPC en Liber
tel is de voormalig 

Casus 2  Onderwijs

DE ONLINE-
REVOLUTIE VAN DE 
OPEN UNIVERSITEIT
In de jaren tachtig zette de Open Universiteit de 
academische wereld op zijn kop met thuisstudies. 
Met onder meer maatwerk, onlinemasterclasses en 
games wil de universiteit nu weer voorloper worden.

Ongeveer honderd 
patiënten worden 
nu een jaar lang via 
de app gevolgd. Ter 
controle ondergaan zij 
ook met enige regel
maat een onderzoek 
onder de MRIscanner 
om te zien of de be
vindingen uit de data 
kloppen. Den Teuling 
heeft er alle vertrou
wen in. ‘Het duurt na
tuurlijk nog wel even 
voordat behandel
protocollen hier echt 
op aangepast kunnen 
worden. Maar het is in 
elk geval duidelijk dat 
de gezondheidszorg 
erg veel uit data kan 
halen.’

Marieke ten Katen

advocaat een atypi
sche universiteits
bestuurder. Zijn 
carrière is gevormd 
door grote verande
ringen: in de telecom 
zijn risicovolle koers
wijzigingen, overna
mes en de lancering 
van nieuwe diensten 
 ‘business as usual’. 

Nu zit hij in een stil 

kantoor op het terrein 
van de OU in Heerlen, 
waar je alleen de 
vogels hoort fluiten. 
Op de universiteit, 
die is  gespecialiseerd 
in thuisstudies, loopt 
 zelden een student. 

Volgens Van der 
Feltz is de markt 
voor onderwijs net 
zo dynamisch als de 

telecom. ‘Mijn baan 
voelt als een ahaer
lebnis. Alle fases van 
transformatie maken 
we hier mee.’ Aan 
de muur hangt een 
groot whiteboard met 
kreten zoals ‘Edtech’, 
jargon voor nieuwe 
technologie in het 
onderwijs. ‘Wij trans
formeren van uitgever 
van studieboeken 
naar onlineonderwijs
bedrijf.’ 

Dat de Open 
Universiteit moet ver
anderen om relevant 
te blijven staat buiten 
kijf. Al sinds de jaren 
tachtig biedt de OU 
deeltijdonderwijs op 
afstand aan. Het idee 
is afkomstig van toen
malig onderwijsminis
ter Jos van Kemena
de. De PvdA’er wilde 
het hoger onderwijs 
toegankelijker maken 
voor volwassenen 
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en keek met bewon-
dering naar vergelijk-
bare initiatieven in Ca-
nada en het Verenigd 
 Koninkrijk. Mensen 
die niet eerder kon-
den studeren of druk 
waren met een baan 
of gezin, konden bij 
de OU in eigen tempo 
een volwaardig uni-
versitair diploma ha-
len of cursus volgen. 
Een ‘leven lang leren’ 
was de toekomst. 

De formule van 
de Open Universiteit 
was simpel. In samen-
werking met andere 
universiteiten maakte 
de OU studiemate-
riaal geschikt voor 
thuisstudie, met hulp 
van redacteuren en 
onderwijskundigen. 
Eens in de vier weken 
konden studenten 
vragen stellen tijdens 
een bijeenkomst in 
een van de achttien 
studie centra in het 
land. Na drie maanden 
volgde een tentamen. 

De interesse was 
overweldigend. In het 
eerste jaar had de OU 
15.000 studenten. 
Nog eens 15.000 
mensen stonden op 
een wachtlijst. Ter 
vergelijking: in de op-
richtingsplannen was 
rekening gehouden 
met 3000 in jaar één 
en 30.000 in 1990. 
Die grens werd in 
1987 al bereikt. 

De indrukwek-

CRISIS BIJ 
BRITSE OPEN 
UNIVERSITEIT
Het grote voorbeeld van de 
Nederlandse Open Univer-
siteit is de evenknie in het 
 Verenigd Koninkrijk. 
Maar die verkeert in proble-
men. Vorige zomer kondig-
de de Britse OU een bezui-
niging van £ 100 mln aan, op 
een budget van £ 420 mln 
per jaar. Mogelijk wordt een 
derde van het opleidings-
aanbod geschrapt, meldt 
The Guardian. Medewerkers 
vrezen dat het onderzoek 
op de OU verdwijnt, terwijl 
onderzoek de basis vormt 
van het onderwijs. In april 
stapte rector magnificus 
Peter Horrocks op nadat het 
personeel het vertrouwen in 
hem had opgezegd.
De Britten richten zich voor-
al op oudere werknemers en 
krijgen steeds minder stu-
denten. In de periode 2010-
2016 is het aantal studenten 
met dertig procent gedaald. 
Zeven van de negen  locaties 
zijn gesloten. De oorzaak is 
de teruglopende financie-
ring van deeltijdonderwijs 
door de overheid. Sinds de 
verhoging van de college-
gelden in 2012, zijn deeltijd-
opleidingen twee tot drie 
keer zo duur geworden. Een 
studielening moest de drem-
pel om te studeren verlagen, 
maar veel deeltijdstudenten 
komen daarvoor niet in aan-
merking.
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Ilse Zeemeijer

kende studentenaan
tallen uit de begin
jaren zijn verleden 
tijd. Vorig jaar telde de 
OU 14.000 studenten. 
Doordat studenten 
vaker geïnteresseerd 
zijn in losse cursus
sen, worden er relatief 
weinig  diploma’s 
uitgereikt. In 2017 
ging het om 254 
 bachelordiploma’s en 
698 masterdiploma’s. 

De verwachte 
doorbraak in ‘een 
leven lang leren’ is 
uitgebleven. Cijfers 
van onderzoeksinsti
tuut ROA laten zien 
dat de deelname van 
werkenden aan cur
sussen en trainingen 
de afgelopen dertien 
jaar nauwelijks is 
veranderd. Het aantal 
deeltijdstudenten bij 
andere universitei
ten en hogescholen 
neemt alleen maar af. 

Echt uniek is de 
Open Universiteit ook 
niet meer. Sinds de in
troductie van de ‘mas
sive open online cour
ses’ (mooc) in 2011 kan 
iedereen met internet 
onderwijs volgen bij 
een gerenommeerde 
universiteit, waar en 
wanneer dan ook. Van 
een cursus kunstma
tige intelligentie bij 
Stanford University 
tot  ‘strategisch leider
schap’ bij de TU Delft. 

De conclusie dat 
de Open Universiteit 
links en rechts wordt 
ingehaald deelt Van 
der Feltz niet. ‘Het 
onlineaanbod van 
Harvard en andere 
universiteiten is geen 
vervanging van het 

onderwijs op de Ne
derlandse markt. Een 
mooc of hoorcollege 
op YouTube is vooral 
eenrichtingsverkeer. 
Wij richten ons op 
een andere behoefte, 
door het onderwijs 
toe te snijden op het 
individu. Inclusief 
begeleiding en een 
erkend diploma.’ 

Toch heeft de OU 
wel degelijk steken 
laten vallen, zegt Van 
der Feltz. Zo laat de 
afname van deeltijd
studenten volgens 
hem zien dat het 
aanbod onvoldoende 
aansluit bij de vraag. 
‘We hebben ons 
aanbod ontwikkeld 
en dachten: “Dat is 
het.” We moeten meer 
vraaggericht zijn en 
 laten zien waar we 
goed in zijn.’ 

Met andere woor
den: ‘De OU moet 
aan de bak’, zegt Van 
der Feltz. Hij wil dat 
het aantal studenten 
de komende vijf jaar 
verdubbelt, naar 
30.000. Onder ande
re door het aanbod te 
moderniseren en uit 
te breiden met korte, 
thematische oplei
dingen. Bijvoorbeeld 

over ehealth voor 
mensen in de gezond
heidszorg. Daarnaast 
gaat de OU nieuwe 
onderwijsvormen op 
grotere schaal toe
passen, zoals online
masterclasses en 
‘serious games’. 

Extra studenten 
zijn ook noodzakelijk 
om meer ‘vet op de 
botten’ te krijgen, 
zegt Van der Feltz. 
De organisatie heeft 
nu bijvoorbeeld te 
weinig geld om cru
ciale investeringen 
te doen. Zoals een 
multimediale studio 
waar programmeurs 
en onderwijskundi
gen studiemateriaal 
kunnen ontwikkelen. 
‘Ons verdienmodel is 
te krap om dit soort 
investeringen te doen. 
Gelukkig zijn er lokale 
overheden en fond
sen die zich ons lot 
aantrekken.’ 

Van der Feltz 
blijft er rustig onder 
en benadrukt dat de 
vraag naar deeltijdop
leidingen alleen maar 
zal toenemen. ‘Ik zeg 
altijd: “Het budget 
van Facebook was in 
2004 kleiner dan dat 
van ons.” En zij zijn 
ook in staat geweest 
om op een autonome 
manier te groeien. 
Niets is onmogelijk.’Een mooc of 

hoorcollege 
op YouTube is 
eenrichtings- 
verkeer. Wij 
richten ons op 
begeleiding 
en een erkend 
diploma
ARENT VAN DER FELTZ,
OPEN UNIVERSITEIT

VAN VASTE 
LOCATIES 
NAAR POP-UP
Al sinds de oprichting werkt 
de Open Universiteit met 
studiecentra die door het 
land zijn verspreid. Maar 
die werkwijze is inmiddels 
achterhaald, zegt bestuurs-
voorzitter Arent van der 
Feltz. ‘Wij zijn niet tegen 
fysiek contact, maar voor 
ons type onderwijs heb je 
niet per se vaste gebouwen 
nodig. Je kunt ook een 
pop-upcollege geven of 
een andere ruimte zoeken 

voor een voorlichtingsdag.’ 
Vanaf september worden 
vier van de vijftien locaties 
gesloten, na twee jaar ruzie 
met de studenten- en on-
dernemingsraad. Voorlopig 
blijft het hierbij, zegt Van 
der Feltz. In de studiecentra 
staan namelijk ook vaste 
computers waar studenten 
tentamen op doen. ‘Het is 
technisch nog niet goed 
mogelijk dit elders op een 
eigen laptop te doen, maar 
dat is wel de toekomst.’

O
U H

EERLEN

Arent van der Feltz
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Jeroen Piersma

Casus 3  Accountancy

DE ROBOT NEEMT DE 
BOEKENCONTROLE 
VOOR ZIJN REKENING
Vanaf juni laat Deloitte een deel van de boeken-
controle over aan de computer. Is het einde van de 
accountant nabij? Die blijft eindverantwoordelijk, 
maar wijkt het oordeel af van dat van de computer, 
dan heeft hij of zij voortaan iets uit te leggen.

Voor Bert Albers, 
hoofd van de 
accountants praktijk 
bij Deloitte, is het een 
spannende tijd. Na ja
ren van voorbereiding 
stapt Deloitte in juni 
over op een nieuwe 
manier van controle
ren van de jaarreke
ning van zijn klanten. 
Digitale technologie 
speelt voortaan een 
grote rol. Dit gebeurt 
niet bij wijze van ex
periment bij een paar 
bedrijven, maar bij alle 
drieduizend klanten 
die Deloitte in Ne
derland controleert. 
‘Op industriële schaal 
dus’, zegt Albers.

Het gaat om der
tien veel voorkomen
de werkzaamheden 
bij een controle. 
Albers spreekt van 
‘werkpakketten’, 
onder meer de 

werkzaamheden van 
 accountants bij pos
ten zoals voorraden, 
debiteuren en kas

positie.
Voorlopig is der

tien nog een beschei
den aantal, want in 
totaal heeft Deloitte 
zo’n 160 werkpakket
ten geïdentificeerd. 
Bovendien gaat het 
om posten met een 
laag risico. Posten 
met een hoog risico, 
zoals omzet, worden 
voorlopig nog op de 
traditionele manier 
gecontroleerd. Maar 
toch, het is een begin.

De kern van de 
nieuwe werkwijze is 

nieuwe methode een 
‘guided risk analysis’. 
‘Tien jaar geleden was 
de controle een kunst
werk’, vertelt hij. ‘Op 
basis van interviews, 
kennis en intuïtie 
schatte de accoun
tant in of hij twintig of 
dertig steekproeven 
moest doen. Niemand 
kon vertellen waar
om het er twintig of 
dertig moesten zijn. 
Het was een kwestie 
van professioneel 
oordeel. Nu gaan we 
naar de situatie dat de 
guided risk analysis 
de accountant veel 
meer voorschrijft wat 
hij bij een bepaalde 
post bij een bepaald 
bedrijf moet doen en 
met welke diepgang.’ 
De accountant blijft 
eindverantwoordelijk, 
maar als hij afwijkt van 
de conclusie die uit 
de risicoanalyse komt, 
zal hij dat moeten uit
leggen.

De dertien werk
pakketten en de toe

passing van dataana
lyse zijn nu realiteit. 
Maar Deloitte kijkt 
alweer verder. Het 
kantoor doet expe
rimenten met kunst
matige intelligentie bij 
dataanalyse en met 
gerobotiseerde con
trolewerkzaamheden. 
Een van de ambities 
luidt dat over vijf jaar 
30% van het controle
werk is  gerobotiseerd.

Het gaat om een 
wereldwijd innova
tieprogramma dat 
door de internati
onale organisatie 
van Deloitte wordt 
gefinancierd. Maar 
Nederland behoort tot 
de voorlopers, zegt 
Albers. Dit dankzij 
de sterk ontwikkelde 
digitale omgeving in 
Nederland en de in
stelling van klanten en 
 accountants. ‘Digitaal 
is in Nederland niet 
eng, maar leuk.’

de inzet van dataana
lyse. Bijvoorbeeld 
om vast te stellen of 
de prijs waartegen 
de voorraad van een 
detailhandelsbedrijf in 
de boeken staat een 
risico vormt. Op die 
manier wordt — voor
lopig dus voor de der
tien werkpakketten — 
vastgesteld op welke 
risico’s de controle 
zich moet richten.

Albers noemt de 

Tien jaar 
geleden was 
boekencontrole 
een kunstwerk. 
Steekproeven 
gebeurden 
op basis van 
kennis en 
intuïtie
BERT ALBERS,
DELOITTE
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Een digitaal platform 
waar boeren bedrijfs-
informatie kunnen 
uitwisselen. Dat is het 
idee achter JoinDa-
ta, een initiatief van 
FrieslandCampina, 
Agrifirm en CRV. 
Volgens voorzitter 
Ton Loman bestaat er 
in de sector behoefte 
om data uit de stal 
of van de akker met 
elkaar te delen, alleen 
was er tot nu toe nog 
geen betrouwbaar 
platform waar de boer 
zijn data met een 
 gerust hart deelt. 

Loman, oud- 
bestuursvoorzitter 
van voerfabrikant 
Agrifirm, somt de 
voordelen van het 
platform op. ‘Door 
data en inzichten te 
delen stimuleer je in-
novaties, onder ande-
re op het gebied van 
duurzaamheid. Ook 
zal de kostprijs per 
product uiteindelijk la-
ger komen te liggen.’ 

Casus 4  Landbouw

EIGENHEIMERS 
DELEN VAKER DATA
Ook landbouwers omarmen nu het digtitale 
platform. Via JoinData blijken ze bereid informatie 
met elkaar te delen, en met andere partijen in hun 
keten. Het moet leiden tot meer innovatie.

alleen door.’ 
De start van de 

 datacoöperatie, die 
geen winstoogmerk 
heeft, is veelbelo-
vend. Al meer dan 
20.000 boeren doen 
mee. Het zijn nog 
vooral melkvee-

houders die partici-
peren. Akker bouwers 
zijn nog onderverte-
genwoordigd, maar 
deze groep zal na de 
zomer actief worden 
benaderd door de 
 initiatiefnemers. 

Op dit moment 
gaan er jaarlijks 2,5 
miljoen berichten over 
en weer via JoinData. 
Onderlinge uitwis-
seling van bedrijfs-
informatie klinkt wat 
abstract, maar het be-
treft bijvoorbeeld het 
versturen van elektro-
nische facturen tus-
sen loonbedrijf, boer 
en boekhouder. Dat 
verhoogt de efficiën-
tie. Denk ook aan het 
delen van data die het 
effect meten van een 
bepaald soort voer 
op de melkproductie 
of bepaalde vormen 
van bemesting. De 
boer kan zijn voordeel 
doen met ervaringen 

en inzichten van 
 vakgenoten. 

JoinData heeft 
een pilot lopen voor 
weidegang. De consu-
ment waardeert voor-
al melk van koeien die 
grazen in de wei. Koei-
en moeten daarvoor 
een groot deel van het 
jaar buiten zijn. Maar 
hoe controleer je dat 
als koeien in en uit 
de stal kunnen lopen 
om met een robot te 
worden gemolken? 
Door elektronische 
 poortjes te installeren 
en de data die de 
fabrikant zo verzamelt 
te delen met de boer 
en de melkfabriek. 
Daarmee kan ook 
bij deze boeren de 
claim van weidegang 
 worden waargemaakt. 
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Met de data kunnen 
slimme apps worden 
ontwikkeld. Daarmee 
kan de boer bijvoor-
beeld nauwkeuriger 
bepalen wat een goed 
moment is om te gaan 
zaaien of het gewas te 
verzorgen. 

De privacy van de 
deelnemende bedrij-
ven is volgens Loman 
gewaarborgd. De 
boeren geven via een 
ingenieus systeem 
van machtigingen 
aan wat ze wel en niet 
willen delen met vak-
genoten, fabrikanten, 
applicatiebouwers of 
hun accountant. Ze 
krijgen de garantie 
dat de informatie niet 
wordt misbruikt. Lo-
man: ‘De ondernemer 
blijft aan het stuur als 
het om zijn bedrijfs-
data gaat en bepaalt 
dus zelf wie voor welk 
doel over zijn gege-
vens mag beschikken. 
Wij slaan de gegevens 
niet op, maar geven ze 

Jan Verbeek
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D O O R  

J O B  W O U D T  E N  
R O G E R  C O H E N

Interview  Gillian Tans, Booking.com

‘ OOK IK MOET 
MIJ PUSHEN 
OM TE BLIJVEN 
LEREN
Een blauwe maandag vroeg Gillian Tans 
zich af of ze misschien eens moest leren 
programmeren. Maar de ceo van Booking.
com weet waar haar kracht ligt, bij 
strategie en de wendbare cultuur waarmee 
ze zorgt dat er volop geëxperimenteerd 
blijft worden. ‘Ook wij moeten ons 
voortdurend ontwrichten, daar vergissen 
mensen zich soms wel in.’
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‘Vanaf het begin zijn we klantgedrag 
gaan meten en zochten we 
samenwerking met andere partijen 
die onze klanten echt begrijpen’
G ILLIAN TANS, BOOKI NG.COM

en doorbraak voor 
Booking.com, en de 
hele wereld mag het 
weten. Dit voorjaar 
boekte een klant 
als eerste op zijn 
mobiele telefoon 

een complete reis bij het platform. Dus niet 
alleen de accommodatie, zoals we inmiddels 
goed kennen van Booking.com. Nee, ook 
het vervoer, de attracties, eten en drinken en 
ook nog wat extra service bij het hotel. ‘Een 
bijzonder moment’, zegt Gillian Tans, chief 
executive officer bij Booking.com. ‘Je ziet dat 
het langzaam deze kant op gaat.’

Het is donderdagochtend, Gillian Tans 
(47) ontvangt haar gasten op het hoofdkwar-
tier nabij het Amsterdamse Rembrandtplein. 
Twee jaar staat ze nu aan het hoofd van het 
bedrijf waar ze in 2004 aan de slag ging. Ze 
formuleerde als ceo een nieuwe missie: ‘em-
power people to experience the world’. Of in 
gewoon Nederlands: maak het mensen mo-
gelijk om de wereld te ervaren. Met de com-
plete ‘Booking.com-reis’ is het eerste tastbare 
resultaat daar.

‘We hebben gezegd dat we gaan proberen 
de hele trip te regelen voor mensen’, vertelt ze. 
‘Al voor je op vakantie gaat, begint namelijk 
de stress. Waar gaan we naartoe? En zodra je 
dat weet: hoe gaan we dat dan doen? Vandaag 
kun je als toerist in Amsterdam ervaringen 
boeken via Booking. We hebben een activi-
teitenpas waarmee mensen door het Rijks-
museum kunnen. We helpen met vervoer van 
Schiphol naar het hotel, maar  ook als men-
sen de stad gaan ontdekken. Allemaal mobi-
le, dus echt heel eenvoudig om te gebruiken.’

Het is de zoveelste vernieuwing voor wat 
rond de eeuwwisseling nog een jong en tame-
lijk onbekend Nederlands technologiebedrijf 
was. Tans zelf zegde indertijd haar baan op 
bij Golden Tulip, waar ze als jonge dertiger 
verantwoordelijk was voor marketing en ver-
koop. ‘Ik herinner me dat mijn familie er niet 
heel erg voor openstond’, zegt zij over haar 
carrièreswitch naar Booking.com. Dat het 
kort na de dotcomcrisis was, hielp bepaald 
niet mee aan het begrip.

Maar Booking.com groeide uit tot het 

DE LESSEN VAN  
GILLIAN TANS

Concentreer je op de 
business. Veel 
oprichters van start-ups 

zijn nodeloos veel tijd kwijt met 
hun volgende financieringsronde. 

Doe wat je goed kunt. 
Booking.com heeft zo 
hard kunnen groeien 

doordat het zich beperkte tot 
hotelboekingen. Niet durven te 
kiezen is ook een keuze.

Durf te stoppen. Ook 
een succesbedrijf als 
Booking.com kent zijn 

mislukkingen. Koester een cultuur 
waarin men niet bang is om een 
project te staken.

Integreer innovatie in 
heel de bedrijfsvoering, 
want vernieuwing 

maakt de meeste kans op succes 
bij organisatiebrede invoering.

Kies voor je sterke 
punten. Een 
accountmanager hoeft 

echt niet te snappen wat er 
allemaal onder de motorkap 
gebeurt.

Kijk naar de klant, niet 
naar de concurrent. Dat 
Booking.com ook privé-

accommodaties aanbiedt, komt 
niet door Airbnb, maar doordat 
klanten dit graag willen.

Data zijn de sleutel tot 
succes. Meten is weten. 
Alle vernieuwing 

gebeurt op basis van 
klantengegevens.

E
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dan bij een bedrijf met een bestaand product. 
Zo’n bedrijf bouwde destijds een website 
waarmee het ging adverteren. Wij wilden hier 
het zoeken en boeken van hotels makkelijker 
maken. Kan dat niet transparanter, kan dat 
niet intuïtiever? Dat soort vragen stelden 
we ons.Vervolgens zijn we voortdurend gaan 
kijken of we ons product konden verbeteren 
door het volgen van klanten. Van begin af 
aan zijn we klantengedrag gaan meten. En in 
onze marketing keken we bijvoorbeeld welke 
andere bedrijven de intenties van onze klan-
ten echt begrepen. Met dat soort partijen zijn 
we vervolgens nauw gaan samenwerken. Met 
Google bijvoorbeeld, dat mensen weer naar 
ons platform bracht.

De wereld van Booking.com is erg data- 
gestuurd. Daardoor weten we goed wat er ge-
beurt met elke dollar die we spenderen. In de 
traditionele reiswereld is dat lastig. Als je die 
omslag moet maken, moet je het bedrijf dus 
eerst veel meer datagedreven maken.’

U kwam hier tijdens de dotcomcrisis. Hoe 
was dat? ‘Ik had best een succesvolle baan 
bij Golden Tulip, waar ik marketing en sales 
runde. Maar het was daar enorm lastig om 
klanten via brochures naar de hotels te bren-
gen. Ik maakte bijvoorbeeld een deal met de 
reisorganisatie en dacht: nu gaat het gebeu-
ren. En dan kwam er helemaal niks. Hetzelf-
de ging het met advertenties, fietsarrange-
menten, of wat dan ook; het was altijd enorm 
lastig. Je spendeerde veel geld aan marketing 
maar je wist eigenlijk niet of je daar nou de 
returns voor ging krijgen.

Dus toen het internet kwam, dacht ik: 
dit kan dat probleem oplossen. Het wordt 
nu makkelijker voor mensen om dit soort 
producten te vinden en te boeken. Daardoor 
raakte ik geïnteresseerd in Booking. Maar het 
was wel een gok. De eerste paar jaren waren 
moeilijk. Er waren periodes dat Booking on-
deruit had kunnen gaan. Na die dotcomcrisis 
wilden veel banken eigenlijk geen geld lenen 
aan dit soort bedrijven. En talent wilde ook 
niet komen. Dat was echt wel pittig.’

Booking.com werd in 2005 voor $ 135 mln 
gekocht door het Amerikaanse Priceline 
Group. Wat heeft dat gebracht? ‘Het succes 
van Booking.com is echt wel vanuit Nederland 
opgebouwd. Maar Priceline gaf ons toegang 
tot kapitaal. Dat was moeilijk vanuit Neder-
land. Priceline had ook niet de ambitie om zelf 
in Europa een e-commercebedrijf te runnen. 
Dus zij zochten een team van mensen die de 
passie hadden dat te blijven doen. Het bleek 
een perfecte combinatie. Bovendien was 

grootste onlineboekingsplatform voor hotels 
ter wereld en ontwrichtte zo de complete reis-
wereld. Het telt inmiddels 17.000 medewerkers 
over de hele wereld, maakt een miljarde-
nomzet en boekt hogere winsten dan die van 
Heineken, Akzo of Philips. De start-up van 
weleer is nu zelf een arrivé. Maar zeg dat niet 
tegen Gillian Tans, die met haar bedrijf verder 
vooruit wil. Nee, verder vooruit moet. ‘Ook wij 
moeten ons disrupten, continu.’

Booking.com begon als techbedrijf in de 
reiswereld. Wat maakte jullie zo anders? 
‘Zoals Booking heeft geïnnoveerd, is anders 
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Priceline een beursgenoteerd bedrijf en deed 
het al de financiële dingen die daaromheen 
hangen. Hierdoor kon Booking.com zich 
helemaal richten op het laten groeien van de 
business. 

Vergeet niet dat veel oprichters van start-
ups op een gegeven moment meer bezig zijn 
met presentaties bij banken en investeerders 
dan met hun bedrijf zelf. Dat leidt enorm af.’

Booking.com is binnen Priceline zo hard 
gegroeid dat de Amerikaanse moeder begin 
dit jaar haar naam wijzigde in Booking Hol-
dings. Andere merken, zoals Kayak, Agoda, 
Rentalcars.com en Open Table en ook Price-
line.com zelf vallen onder moeder Booking 
Holdings, dat een beurswaarde heeft van 
meer dan $ 100 mrd. Het is de kroon op het 
werk van de onderneming uit Amsterdam, 
die ooit zelf op jacht moest naar een geschik-
te eigenaar.

Anders dan de meeste (digitale) reisbe-
drijven richtte Booking.com zich aanvan-
kelijk alleen maar op hotels, pas later werd 
dit uitgebreid tot andere accommodaties. 
Focus, maar ook een realistische kijk op wat 
wel en niet kan, is volgens Tans een van de 
geheimen achter het succes. Vergelijkbare 
techbedrijven die veel breder uitwaaierden, 
groeiden juist minder hard.

Jullie zullen bij Booking toch ook de verlei-
ding hebben gehad om meer te willen 
doen dan alleen maar accommodaties ... 
‘Ook Priceline heeft meer dan eens gezegd: 
moeten we niet ook vluchten gaan aanbie-
den? Want zij deden zelf veel meer. Maar dat 
hebben we altijd afgehouden. Het is belang-
rijk wat je wel doet en wat je juist niet doet. En 
dat vinden bedrijven heel moeilijk. Je moet 
niet alles doen wat voorbijkomt. En je moet 
ook dingen durven te stoppen.’

Heeft u daar een voorbeeld van? ‘Op een ge-
geven moment hadden we Booking Now, een 
app voor last-minuteboekingen. Dat leek ons 
handig voor mensen die ergens aankomen 
en snel een accommodatie willen boeken. 
Maar we hadden ook al de Booking-app. Toen 
kwamen we erachter dat eigenlijk iedereen 

op Booking Now ook de reguliere Booking-
app had. De technologie van Booking Now, 
die heeft dus echt wel ergens voor gediend, 
zit nu gewoon in de Booking-app. Maar 
daarvoor moesten we wel op een gegeven 
moment kunnen zeggen: we gaan er gewoon 
mee stoppen, daar zetten we dus geen teams 
meer op.’

Is het de taak van de ceo om dan meedogen-
loos keuzes te maken? ‘Vaak zie je dat teams 
bij Booking daar zelf mee komen. Dat moet 

‘Medewerkers moeten fouten 
kunnen maken, dat zit bij ons echt 
in de cultuur. Ook delen we fouten 
met elkaar, om ervan te leren’
G ILLIAN TANS, BOOKI NG.COM
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dat Booking daar continu mee te maken 
heeft. Daar vergissen mensen zich soms wel 
in. Ook wij moeten ons ontwrichten, continu. 
Ik denk dat bedrijven dat onderschatten.’

Dus bieden jullie nu opeens de complete 
reiservaring aan. Dreigt niet het gevaar 
dat de focus uit zicht raakt? ‘Je merkt dat de 
technologie anders is dan toen we begonnen. 
Toen was er alleen een website, dus konden 
we mensen eigenlijk alleen beïnvloeden 
bij de boeking zelf. Maar met de nieuwe 

ook in je cultuur zitten. Als je puur een digitale 
speler bent, is het belangrijk dat mensen mo-
gen innoveren, dat ze de vrijheid krijgen met 
ideeën te komen en die uit te voeren. Maar 
ook dat ze heel goed de data volgen om te kij-
ken of iets werkt of niet. Medewerkers moeten 
fouten kunnen maken, dat zit echt bij ons in 
de cultuur. We delen ook fouten met elkaar, 
zodat iedereen ervan kan leren.’

Hoe krijgen ‘ouderwetse’ bedrijven die cul-
tuurverandering voor elkaar? ‘Vergeet niet 
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‘Als je merkt dat klanten een ander 
type accommodatie gaan zoeken, is 
het zaak dat je niet denkt: deze trend 
gaat wel weer voorbij’
G ILLIAN TANS, BOOKI NG.COM

Zoals bij mobile? ‘Met mobile weet ik niet of we 
te laat waren. Het hangt ook af van de fase van 
je bedrijf en van wat je je kunt permitteren. 
Als je klein bent, heb je niet zoveel geld. Dan 
kan je ook niet zeggen: ik ga nog even door 
met experimenteren. Dat is dan misschien te 
kostbaar. Booking heeft nu de capaciteit om 
leidend te zijn, om de uitkomst meer te beïn-
vloeden. Maar een klein bedrijf kan zich weer 
heel erg specialiseren, wat bij nieuwe techno-
logie ook goed kan uitpakken.’

Booking.com heeft trekken van een corpora-
te. Hoe behoudt u de cultuur van de start- 
up? ‘Een corporate wil ik niet zeggen. Maar 
ook wij moeten nadenken over allerlei facet-
ten in het bedrijf. Hoe bereik je bijvoorbeeld 
medewerkers? Dat zal anders zijn met 17.000 
dan met duizend mensen; dan roep je ge-
woon iedereen bij elkaar.

Ook wordt de kwaliteit van leidingge-
venden belangrijker. Je moet als bedrijf ver-
anderen. Je kan niet hetzelfde blijven doen 
als een start-up. Maar we hebben ons altijd 
gericht op het bouwen van een heel wendba-
re organisatie. We veranderen snel. Mensen 
zijn dat hier ook gewend; elk halfjaar zitten 
ze weer ergens anders als er weer eens een 
verhuizing is. We hebben nu tien panden in 
Amsterdam. Mensen klagen daar niet over, 
dat zijn ze gewoon gewend.’

Welke trends ziet u op het bedrijf afkomen? 
‘Airbnb, een veel jonger bedrijf dan Booking, 
dat op een heel andere manier is begonnen, 
in de deeleconomie. Je ziet dat zij ook hotels 
lanceren op hun deelplatform voor wonin-
gen.

Andersom hebben wij met Booking nu vijf 
miljoen verwijzingen naar privéwoningen en 
andere typen accommodaties dan hotels, wat 
echt heel veel is. Ook al is het pas het begin. 
We zagen in dat veel klanten een ander type 
accommodatie zoeken. Op zo’n moment is 
het zaak dat je niet denkt dat deze trend wel 
voorbijgaat, of dat er wordt gereguleerd en 
het niet meer kan.

Het team van Booking Home kijkt nu 
naar die accommodaties en eigenaren en dat 
werkt heel anders dan bij hotels. We denken 

technieken van mobile zijn mensen eigen-
lijk voortdurend met ons op reis. We kun-
nen nu veel meer voor ze doen. Met behulp 
van “machine learning” (het automatisch 
omzetten van data in waardevolle infor-
matie, red.) en kunstmatige intelligentie 
kunnen we diensten verder personaliseren 
voor mensen.’

Hoe ziet die permanente verandering er bij 
jullie uit? ‘Cultuurverandering vind ik altijd 
lastig. Dat zit in je mensen. Vergeet niet: ie-
dereen kan je cultuur veranderen. Het kost 
veel tijd, energie en communicatie, maar 
het begint met het type mensen dat je nodig 
hebt.

Wat bedrijven vaak doen is dat ze een 
aparte afdeling maken voor innovatie, als 
een soort buitenboordmotor. Dat snap ik 
nooit. Innovatie moet overal zitten. Neem 
machine learning. Natuurlijk beginnen we 
met een klein, centraal team. Dan gaan we 
kijken wat het allemaal kan betekenen voor 
Booking en bouwen we het uit en zetten we 
die kennis in elk team.’

Hoe weet je als onderneming op welke tech-
nologie je moet inzetten, en wanneer? 
‘Bij machine learning is de stap voor ons 
heel makkelijk omdat we een datagestuurd 
bedrijf zijn. Nu denk ik dat iedere klant bij 
ons op een of andere wijze er al mee heeft te 
maken. Alleen moet je als bedrijf wel ergens 
beginnen en pas echt gaan investeren zodra 
je ziet dat het voor klanten het product beter 
maakt. Je moet reëel blijven in waar je geld 
in stopt en waarin niet, en op welk moment. 
Daar houd ik me continu mee bezig.

Op mobile hebben we heel lang maar 
één team gehad. We zagen indertijd dat nog 
niemand zijn of haar mobiele telefoon ge-
bruikte om een accommodatie te boeken. 
Vandaag de dag is dat natuurlijk volledig an-
ders. Maar het is wel de vraag wanneer je de 
ommezwaai maakt, en zegt: vanaf nu doen 
we alles, ook voor mobile bijvoorbeeld.’

Hoe weet u dat u niet te laat bent met nieuwe 
technologie? ‘Het kan best zijn dat we er-
gens mee te laat waren. Dat weet je nooit.’
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niet: Airbnb is een concurrent, dan moeten 
we het ook maar gaan doen. We zien wat 
klanten doen, hoe zij zich gedragen en wat ze 
zoeken, en denken: hoe kunnen we nou zor-
gen dat ons product daarop aansluit?’

En mobile? ‘Mensen krijgen veel meer vertrou-
wen in deze technologie waardoor ze veel 
meer last minute boeken en ook via de app 
gaan reizen. Ze denken: ik hoef dat eigenlijk 
niet allemaal van tevoren te plannen. Ik boek 
het eerste hotel voor als ik aankom in Bang-

kok, en daarna zie ik wel. Elke zomer zie je 
dit gedrag toenemen. Dat is echt leuk om te 
merken.’

U komt zelf uit de verkoop- en marketing-
hoek. Hoe verbindt u die met de wereld 
van de technologen? ‘Dat hoeft niet. Als 
bijvoorbeeld een accountmanager voor ons 
hotels in Amsterdam bezoekt, dan weet zo 
iemand heel goed waar hij naartoe moet 
gaan en wat er van hem wordt verwacht. Dan 
hoeft die niet te begrijpen hoe inhoudelijk de 
ontwikkeling wordt gedaan.

In het begin wilden accountmanagers 
het heel erg graag begrijpen. Maar op een 
gegeven moment hebben we gezegd: je moet 
gewoon uitleggen dat Booking een innovatief 
bedrijf is, dat heel veel test. Sommige dingen 
zijn heel goed, andere worden weer gestopt. 
Met zo’n cultuur snapt die accountmanager 
ook dat hij dat zo moet uitleggen aan zijn 
klanten.’

Had u verwacht ooit ceo te worden van een 
techbedrijf als Booking? ‘Nee. Het is niet 
zo dat ik hier binnenkwam en dacht: ik ga 
hier de baas worden. Ik ben altijd heel rea-
listisch geweest. Het gaat om het bedrijf en 
niet om mij. Ik moet me wel blijven pushen 
om te blijven leren. Daarom ben ik op een 
gegeven moment ook een IT-afdeling gaan 
managen.’

U kunt programmeren? ‘Nee. Ik heb daar wel 
over nagedacht, maar ik weet niet of het nou 
veel zin heeft om daar heel veel tijd in te stop-
pen. Je moet begrijpen wat die teams doen en 
wat ze nodig hebben. Maar als ik hier ga pro-
grammeren, krijg ik snel genoeg te horen dat 
er mensen zijn die dat veel beter kunnen.’

Ziet u zich als ceo van een ‘traditioneel’ be-
drijf dat zich aan de nieuwe tijd moet aan-
passen? ‘Nee, ik heb me gecommitteerd aan 
Booking.com. Ik ben wel iemand die zichzelf 
altijd uitdaagt. Als ik die stap zou nemen, dan 
zou dat ook wel interessant zijn.’
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Essay Lerentransformeren

ZEGNOOITMEER:
‘MAARDATDOENWEAL’
Ondanksovertuigingentoewijdingmislukkennogveel
pogingentotdigitalisering.Experimenterenhoorternu
eenmaalbij.Maarspringalsjeblieftniet vanhypenaar
fetisj,betoogt techcolumnistenondernemer JimStolze.
Wantwatblijkt: somshebbendingenookgewoonhuntijd
nodigvoordatzebeterensnellerkunnen.

venleekhetofde
wereldcollectiefeen
traantjewegpinkte.
Dedigitaleambities
vanGeneralElectric
(GE)warengeflopt.
GEwas langetijd

hetschoolvoorbeeldvandemultinational
meteendigitalestrategiedieweldeugde.Het
bedrijfwasalsinds1892instaatgeweestzich
steedsweeraantepassenaannieuwetijden.
Dezekeerwarendeverwachtingenhoog-
gespannen. In2013kondigdeGEaanzich
opde ‘digital industry’ tegaanrichten.De
productieprocessenwerdenopdeschopge-
nomen,metsensoren(internet-of-things)en
eeneigensoftwareplatformalsbelangrijkste
troeven.Start-upgoeroeEricRieswerdzelfs
zovaakontbodenophethoofdkantoordathij
dedeadlinevanzijnnieuweboekmaanden
moestuitstellen.

Flashforwardnaar2018.Deaandelenkoers
vanGElijktdeafgelopenjareninnietsopde
opgeklopteverwachtingendieceoJeff Immelt
hadgewekt.Onderdrukvanactivistische
aandeelhoudersmoestenhijenzijndigitale
strategiehetveldruimen.Denieuwetopman
JohnFlannerykondigderecentelijkaanvooral
tewillenfocussenopkostenbesparing.

E

Draagbare technologiezou ‘here
tostay’ zijn.Maarniets is zo
onvoorspelbaaralsdeconsument
VE RG E ET DE HYPE

GEisniethetenigebedrijf
dateendigitale ‘reality
check’moestondergaan.
Procter&Gamblenamzich
in2012voor ‘hetmeest
digitalebedrijfopaarde’ te
worden. Indrukwekkende
woorden,maardemandie
zeuitsprak,BobMcDonald,
werdnoggeenjaar later
doorhetbestuurnaarhuis
gestuurd.Hetzelfdezagen
wehetafgelopenjaarbij
automobielfabrikantFord
waar topmanMarkFields
miljoenenpompte ineen
digitalestrategie,maaruit-
eindelijkwerdafgerekend
opeenmatigbedrijfsresul-
taat.

Blijkbaar lukthetgrote
bedrijvennietomdedigita-
le transformatievóórhente
latenwerken.Hoekomtdat?
Watzijndevijf valkuilen
die jemoetvermijdenwan-
neer jeeenolietankerdoor
digitaalvaarwaterprobeert
te loodsen?

MEEGAANIN
DEHYPE

Demeestemulti-
nationalszijnzich
ervanbewustdat

dewereldbuitenhunorga-
nisatiessnellerdraaitdan
bijhenbinnen.Vijfjaren-
plannenwordeninmiddels
‘mogelijkescenario’s’ge-
noemdinplaatsvanprojec-
tendievolgensstrakkevoor-
schriftenmoetenworden
uitgevoerd.Maarhetandere
uiterstedoetzichnogaltijd
voor:blindinstappenop
eennieuwetechnologie.Zo
isNike inmiddelsgestopt
metzijn ‘fuelband’,eenpro-
ductdatkortstondigwerd
geroemddoorvriendenvij-
andomdatwearables ‘here
tostay’zoudenzijn.Enfin,
nietszoonvoorspelbaarals
deconsument.Nadrie
maandenzo’nbandjedra-
genen’savondsstarennaar
eendashboarddat jevertelt
hoeveelstappenje (niet)
hebtgelopen,hebbenwe
hemkeurigopgeborgenin
eenlaatje.Ofwat tedenken
vanTMG?Ikzalhetniet te
veel inwrijven,maarhet
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Herkenbaar? De top gaat op tech-
safari naar Silicon Valley en koppelt 
bij terugkomst niet terug

ren vullen van een zo groot 
mogelijke databank.

DIGITALE SILO
Je zult toch maar 
chief disruption 
of chief digital bij 

een multinational zijn, en je 
opdracht is om het bedrijf te 
ontwrichten. Als het eige-
naarschap van digitale 
transformatie in een aparte 
silo zit, vormt dat de groot-
ste bedreiging. Ga je name-
lijk vanuit die positie het ge-
vecht aan met je collega’s 
van businessontwikkeling 
en verkoop, zul je snel be-
kendstaan als kannibaal. 
Zodra je te dicht in de buurt 
komt, zal het immuunsys-
teem van de organisatie in 
werking treden. Hetzelfde 
geldt wanneer de opdracht 

heeft de grootste? Pas sinds 
kort komen diezelfde be-
drijven erachter dat er nog 
weinig goud tussen de een-
tjes en nulletjes is te vinden.

Het grote verschil tussen 
data en goud? Welnu, goud 
is schaars en data zijn in 
overvloed aanwezig. Bedrij-
ven die falen in hun digitale 
transformatie zijn ‘data rich’ 
maar ‘information poor’. 
Het gaat erom dat je nieuwe 
instrumenten en methoden 
gebruikt om waardevolle 
inzichten te destilleren uit 
data. En dat is een heel an-
der spelletje dan het probe-

kopen van Hyves indertijd is een bijzonder 
mooi voorbeeld van het niet begrijpen van het 
verschil in digitale snelheid tussen bestuurs-
kamer en buitenwereld.

GRATIS  
CONCURREREN

Concurreren met bedrijven die van-
af hun start digitaal zijn, valt niet 
mee. Ga maar na, het laatste waar 

zij mee te maken krijgen is winstverwachtin-
gen. Het is lastig om geld te verdienen met bij-
voorbeeld muziek-apps als zelfs een club zo-
als Spotify (ondanks hun miljoenen 
gebruikers) nog steeds verlies maakt. Het is 
ook lastig om ruimte voor jezelf op te eisen in 
markten die zijn verziekt door Uber-achtige 
modellen. Uber is zelfs zo disruptief dat ze 
$ 4,5 mrd verlies maakten in 2017. Knap hoor, 
maar hoe doet een multinational dat met 
kwartaalcijfers in het vooruitzicht?

De voorbeelden laten zien dat digitale 
transformatie meer over transformatie gaat 
dan over digitalisering. Het gaat om een nieu-
we relatie opbouwen met klanten. Voor som-
mige multinationals is dit zelfs de eerste keer 
dat ze überhaupt te maken krijgen met een 
eindklant. Philips was jarenlang vooral fabri-
kant van lichtarmaturen; de verkoop lieten ze 
over aan de detailhandel. Daar was een goede 
reden voor: klanten worden vaak pas lastig 
nadat ze een product hebben gekocht. Klan-
tenservice kon je maar beter uitbesteden.

Sinds Philips zijn slimme lamp Hue op 
de markt heeft gebracht (inclusief app), is er 
een directe lijn met de consument. Hier en nu 
leert Philips om te gaan met klanten. Het be-
drijf krijgt beter inzicht in wat klanten willen 
om vervolgens verder te innoveren.

DATA-FETISJ
Gedreven door de slogan ‘data zijn 
het nieuwe goud’ is er de afgelopen 
tien jaar een heuse verzameldrang 

ontstaan bij bedrijven. Het verzamelen van 
data werd het doel op zich, om te kunnen zeg-
gen: ‘My data is bigger than your data.’ Wie 

VE RG E ET DE HYPE
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is om digitale diensten te 
bouwen die eigen collega’s 
overbodig maken. Dan zul je 
er snel achter komen dat je 
buiten je eigen team weinig 
steun hoeft te verwachten.

CEO ONLY
Hoe weet ik of 
mijn organisatie 
op het goede pad 

is voor digitale transforma-
tie? hoor ik u nu denken. Als 
u bovenstaande valkuilen 
hebt weten te vermijden, is 
er nog ééntje om voor op te 
passen. De absolute killer 
voor digitale transformatie 
is wanneer die als een doek-
je voor het bloeden wordt 
ingezet. Als het meer een 
show voor de buren is dan 
een serieuze strategie. Ik 
noem enkele symptomen:

De top van de 
 organisatie gaat 
op tech-safari 

naar Silicon Valley. Bij terug-
komst koppelt men niet 
meer terug dan alleen: ‘Het 
was heel inspirerend, vol-
gend jaar gaan we weer.’

In vergaderingen 
over samenwer-
ken met start-ups 

wordt gezegd: ‘Dat doen we 
al.’ En vervolgens is er maar 
één start-up die elke keer 
weer wordt uitgenodigd op 
bedrijfsevenementen, of 
wordt opgevoerd in pers-
berichten.

Het bedrijf spon-
sort een accelera-
tor-programma. 

Er wordt veel aandacht be-
steed aan welke versie van 
het logo op de website wordt 
gebruikt en alleen de ceo 
mag aanwezig zijn op de 
 demonstratiedag.

Herkent u één van deze sig-
nalen? Dan bestaat de kans 
dat uw organisatie digitali-
sering vooral ziet als ‘nice to 
have’ in plaats van de verze-
kering van de toekomstbe-
stendigheid van uw bedrijf. 
Dit is wat uiteindelijk GE 
Digital de das om heeft ge-
daan. Die club werd vooral 
gebruikt als interne ser-
vicedesk. De omzet kwam 
grotendeels van zusterorga-
nisaties. GE Digital zelf had 
nauwelijks externe klanten. 
Bij bedrijven die wel slagen 
in digitale transformatie, is 
er niet alleen steun van de 
ceo, maar zijn er gezamen-
lijke prestatiedoelen gefor-
muleerd. Het succes van de 
digitale activiteiten wordt 
daarmee het succes van de 
hele organisatie.
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Casus luchtvracht 

PAPIERWINKEL IS NOG TROEF
igitale transfor-
matie? De lucht-
vracht is niet 

eens van de papierwinkel 
af. Veel verladers en trans-
portbedrijven hebben nog 
niet hun hele administra-
tie gedigitaliseerd. Maar 
hoelang duurt dat nog?
Digitalisering mag dan in 
sommige sectoren heb
ben geleid tot papierloze 
kantoren en loodsen, in de 
internationale luchtvracht 
is het nog lang niet zo ver. 
Luchtvaartmaatschappijen 
praten vooral al jaren over 
het afschaffen van papier. 
Ook de Nederlandse dou
ane dringt al decennia aan 
op digitalisering. 

‘Dit is het soort innova
tie waarvan iedereen zegt 
dat het goed zou zijn om 
in te voeren, maar dat heel 
moeilijk is om collectief 
in te voeren’, zegt Ben 
Radstaak, directeur van de 
Nederlandse branchever
eniging voor luchtvracht, 
Air Cargo Netherlands. 

Toch wil de digitalise
ring maar niet vlotten. De 
sector blijft gevangen in 
het systeem. ‘Als je tegen 
je klant zegt: we doen alles 
digitaal en we hebben 
geen papier meer, dan kun 
je als expediteur moeilijker 
switchen naar airlines die 
nog wel gebruikmaken van 
papier. Dat is soms nodig 
als digitale airlines vol 
zitten, of een ouderwetse 
partij heeft een goed

koper tarief’, legt Radstaak  
uit. ‘Het maakt je minder 
 flexibel.’ 

Niet alleen luchtvaart
maatschappijen, ook veel 
douaneorganisaties willen 
nog altijd veel documenten 
in papiervorm hebben, 
vooral als het gaat om 
certificaten die iets zeggen 
over de goederensoort 
die internationaal wordt 
vervoerd. De variatie is 
eindeloos, van transport
documenten, uitvoerdocu
menten tot zogenoemde 
fytosanitaire certificaten 
(certificaten van gezond
heid) tot certificaten van 
oorsprong. ‘Er zijn elek
tronische varianten van, 
maar veel landen houden 
vast aan de papieren uit
voering, ook omdat er veel 
vervalsingen zijn’, zegt 
Radstaak. 

Hij betreurt de papier
winkel in de luchtvracht. 
‘Met digitalisering kun je 
data veel eerder in het pro
ces met elkaar delen. Dan 
kun je de logistiek veel eer
der op elkaar afstemmen. 
Nu komen veel partijen 
vaak op een vrijdagavond 
met een stapel papieren 
bij de afhandelaar, boos 
omdat het niet meteen kan 
worden afgehandeld. Ter
wijl hij een groot deel van 
de data de dag ervoor al 
had kunnen sturen.’

D

Jim Stolze

Roger Cohen
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ExpertCircle Lerentransformeren

LEIDERSMOETEN
VERANDERING
OMARMEN
Degrootsteuitdagingvandigitale transformatie isdementaleveranderingdie
hetvraagt, zegtbijzonderhoogleraarRikMaes,eenvandeledenvandeExpert
CircleDigitaleTransformatiediehierhunadviezenvoor transformersdelen.

ZETJEEIGEN
GEWOONTENEN
JARGONAANDEKANT

‘Bijdigitale transformatiegaathet
vaakoversponsorschapvanuithet
bestuurenhetdelegerenvanver-

antwoordelijkheidnaarproducteigenarenen
hunteam.Overhetvoorkomenvanlosgesla-
geneilandoplossingenennieuwespaghetti.
Erwordtgesprokenover investerenzonder
dat jehetrendementkuntbepalenenoverwie
dekostendraagt.Overwaardetoevoegen
voorklanteneindgebruiker.Oversprints,ge-
automatiseerdtestenen“continuousdelive-
ry”.Hetgaatovermogen,ofzelfsmoeten
falen,overpermanentbèta.Maarhetallerbe-
langrijkste isvolgensmijmetelkaar incon-
tactkomen,zijnenblijven.Binnendeorgani-
satieenmetdeklant.Hetgaatover
gezamenlijkedoelen,gezamenlijkrealiseren.
Overdeleninsuccessenentegenslagen.Enja,
dat issomsbesteenuitdaging. Jezultoverde
grenzenvanje“eigengroep”heenmoeten
lerencommuniceren,endemeestenzijndat
nietgewend. Jemoet jeeigengewoontenen
jargonaandekantzetteneninvesterenin
relatiesoverexpertisegebiedenheen.’

VERANDER
INDEEERSTE
PLAATS
MENTAAL

‘Digitale transfor-
matie iseenmis-
leidendeterm:de

opdrachtwaarorganisaties
onder invloedvandigitalise-
ringnuvoorstaan,gaat in
deeersteplaatsovereen
mentale transformatie, van

RONALD VERBEEK, DIRECTEUR VAN CIO

PLATFORM NEDERLAND VOOR CIO’S EN CHIEF

DIGITAL OFFICERS VAN GROTE ORGANISATIES

RIK MAES, BIJZONDER

HOOGLERAAR RADBOUD

UNIVERSITEIT EN OPRICHTER/

ACADEMISCH DIRECTEUR

VAN DE ACADEMY FOR

INFORMATION & MANAGEMENT

hoogtot laag indeorganisa-
tie.Cruciaalhierbij zijn
grensoverschrijdingeneen
vernieuwdklantenbegrip.
Alleensamenwerkingover
degrenzenvaneigenorga-
nisatie,eigendisciplineen
eigendenk-enwerkwijze
zorgtvoordebroodnodige
diversiteitenflexibiliteit.
Alleenoprechtebelangstel-
lingvoordeander inzijn
totaliteit, enniet langeruit-
sluitendvoorwathijals
klant (‘homoeconomicus’)
kanopbrengen, isdebasis
voorechteexterneoriënta-
tie.Digitaliseringmaaktdit
nietalleenmogelijk,maar
ooknoodzakelijk.’

RADBO
UD

UN
IVERSITEIT

FASTIN
G
FO

TO
G
RAFIE
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’Opstrategisch
niveaunietna-
denkenoverdigi-

taliseringbetekentdatde
buitenwerelddiedatwel
doet, vandaagofmorgende
onverslaanbareconcurrent
blijkt tezijn.Alsooknog
eensdegebaandepadenin
deondernemingoverhoop
wordengehaald,danzijn
sponsorsophethoogsteni-
veauonmisbaar.Hetvereist
eenwakkeredirectieomhet
digitaleavontuuranaloogte
verwoordenvoor iedereen
indeorganisatie.Enhet
vraagteendirectiedievan
volhoudenweet.Hetresul-
taatvandigitaliseringgaat
immersaltijdover ‘sneller’,
‘makkelijker’en ‘beter’.De
uitvoeringdaarentegen
gaatveelalover ‘langdurig’,
‘taai’en ‘kostbaar’.Digitali-
seringheefteenaansteke-
lijkenthousiastebestuurder
nodigdiedemoederin
houdt.Het type ‘verbinder’
metoogvoor tegenstellin-
genenlastige integratie-
vraagstukken.Hetmoet im-
mersdoordeorganisatie
wordengemaaktvoordat
het ingebruikkanworden
genomen.’

NIETCONTROLEREN,
MAARLERENOMGAAN
METONZEKERHEDEN

‘Al vertonenmarktendisruptieen
boekennieuwebusinessmodellen
opbasisvandigitale technologieën

succes,onzemenselijkebehoeftenblijven
gelijk.Dat lijkteenvoudigtebegrijpen,maar
uitgaanvanmenselijkebehoeftenendaneen
nieuwbusinessmodelontwikkelen, iseen
enormeuitdaging,enluktdaarommeestal
niet.Ondernemersgaantevaakuitvanbe-
staandeproductenendienstenenproberen
die teverbeterenmetdigitale technologie.
Datwas langetijddebesteaanpak.Maarver-
beteringvanhetbestaandeisnunietde juiste
routemeer.Voorradicaalherontwerpvanhet
helebusinessmodel iseenandersoort leider-
schapnodig.Geenmanagersdierisico’son-
dercontrolehouden,maarondernemersdie
debehoeftevandeeindklantkennenenmet
onzekerhedenkunnenomgaan.’

CAECILIA GROOT WAS TOT VOOR KORT HOOFD

ICT EN INNOVATIE GVB. ZE IS BESTUURSLID VAN

CIO PLATFORM NEDERLAND EN LID VAN DE RAAD

VAN ADVIES VAN DE DIRECTIE BESTUURS- EN

CONCERNONDERSTEUNING VAN ROTTERDAM

BOB DE WIT, HOOGLERAAR STRATEGISCH

LEIDERSCHAP AAN NYENRODE BUSINESS

UNIVERSITEIT, EN DIRECTEUR VAN

ADVIESBUREAU STRATEGY WORKS

* Ontmoetoppagina100en101alle
ledenvandeExpertCircleDigitale
TransformatieenhetteamvanVlerick
BusinessSchooldatjaarlijksonderzoek
verrichtnaardigitaletransformatie.

ZORGVOOREEN
ENTHOUSIASTE
BESTUURDER

OVERDE
EXPERT
CIRCLE
In voorbereiding
op de tweede edi-
tie van het jaar-
lijkse onderzoek
naar digitale
transformatie
hebben het FD en
Vlerick Busines
School een exter-
ne raad van advi-
seurs opgericht.
Zij adviseren bij
de interpretatie
van de onder-
zoeksresultaten
en denkenmee
voor toekomstige
edities. De Expert
Circle wisselt
ideeën uit in een
besloten chat-
groep bij Slack.
Het is de intentie
omdeCircle uit
te breiden, en uit-
eindelijk open te
stellen voor een
breder publiek.
Zodat de experts
hun ideeën over
digitale trans-
formatie kunnen
delenmet alle
FD-lezers.
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Boeken  Leren transformeren

TRANSFORMEREN 
VOLGENS HET 
BOEKJE
Verandering inzetten, valt te leren, maar hoe precies? Kijk de kunst af bij 
 anderen, leer van hun successen en mislukkingen, zeggen de experts. Maar ook: 
ken uzelf in de eerste plaats. Vijf ‘must reads’ voor transformers.

CHECKLISTS 
EN CASES

Aanpassingsver-
mogen hebben, 
een ‘agile’ organi-

satie bouwen, en tegelijker-
tijd het draagvlak onder 
 medewerkers en hun inzet 
vasthouden. Volgens de 
Britse leiderschapsexpert 
Linda Holbeche (hoogleraar 

PRESTEREN VRAAGT 
ZINGEVING

In De essentie van high performance 
geeft auteur Peter Stoppelenburg 
vijf factoren die bepalend zijn voor 

een succesvolle transformatie. In de eerste 
plaats moet er volgens de consultant overeen-
stemming zijn over het hogere doel van de 
hele operatie. In de tweede plaats vraagt elke 
grote verandering systemische kennis van de 
organisatie. Verder moeten bestuur en lei-
dinggevenden zich dienend opstellen, orga-
niseren ze agile en houden ze altijd oog voor 
de menselijke maat. Zingeving speelt bij dat 
laatste een grotere rol dan ooit. Leiders van 
digitale transformatie zullen eerst naar hun 
eigen gewoonten en automatismen moeten 
durven kijken, want alleen dan kunnen ze de 
routines van hun organisatie veranderen. 
Zelfkennis is een randvoorwaarde om tot een 
‘high performance’-organisatie te komen, 
vindt Stoppelenburg. Met deze opdracht in 
gedachten biedt hij praktische handvatten 
om direct zelf aan de slag te gaan.

THE AGILE ORGANIZATION – 

HOW TO BUILD AN ENGAGED, 

INNOVATIVE AND RESILIENT 

BUSINESS,  

LINDA HOLBECHE,  

KOGAN PAGE 2018

DE ESSENTIE VAN 

HIGH PERFORMANCE – 

PRAKTIJKLESSEN VAN AGILE, 

LEIDERSCHAP EN CULTUUR: 

VAN GOED NAAR EXCELLENT,  

PETER STOPPELENBURG,  

BOOM UITGEVERS 2018

Imperial College London en 
Centre for Progressive Lea-
dership) is dat de grootste 
uitdaging voor bedrijven die 
aan digitale transformatie 
beginnen. In de tweede edi-
tie van haar boek The Agile 
Organization heeft ze dus 
meer ruimte gemaakt voor 
praktisch advies en inspira-
tie. Dit doet ze met behulp 
van checklists, praktische 
aanwijzingen en tal van 
nieuwe internationale ca-
ses, onder meer de Universi-
teit van  Californië, de NHS 
(Britse gezondheidszorg) en 
General Electric.
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ICT IN JE 
BUSINESS

CIO 3.0 legt uit 
hoe ICT evolueert 
van technisch 

bolwerk (1.0) en bruggen-
bouwer tussen business en 
ICT (2.0) in een strategisch 
 onderdeel van de business 
(3.0). Al lezende valt goed 
zelf te bepalen in welke fase 
je bedrijf zit, en aan welke 
best ‘practices’ je een voor-
beeld kunt nemen. 3.0, de 
laatste fase, betekent volle-
dige integratie van busi-
ness en IT. Het bedrijfscon-
cept kan enorm 
veranderen. Over hoe pre-
cies daar te komen, zijn veel 
boeken geschreven. Caeci-
lia Groot van de Expert Cir-
cle Digitale Transformatie 
raadt dit boek aan omdat 
‘begrip over hoe het zo ge-
komen is, kan helpen bij 
het afmaken van de teke-
ning en het kleuren van de 
eigen plaatjes’. Want trans-
formatie blijft maatwerk.

NAAR 
PERMANENT 
BÈTA

In Nooit af hou-
den Martijn 
Aslander en Er-

win Witteveen een pleidooi 
voor ultieme flexibiliteit: 
het vermogen je permanent 
te ontwikkelen en snel te 
reageren op veranderende 
omstandigheden. Bedrij-
ven zouden er volgens de 
auteurs goed aan doen ver-
tragende gewoonten los te 
laten en te experimenteren. 
Dus, nooit meer een ‘eerst-
lang-voorbereiden-dan-het-
eind model’ zoals zij de hui-
dige aanpak van veel 
bedrijven omschrijven. Or-
ganisaties en ook mensen 
zelf moeten ‘permanent 
bèta’ worden, want in tij-
den waarin technologische 
en zakelijke ontwikkelin-
gen elkaar snel opvolgen, is 
iets nooit echt af.

HANDBOEK 
VERANDER- 
KUNDE

Auteurs Dado Van 
Peteghem en Jo 
Caudron hebben 

hun boek Digital Transfor-
mation geactualiseerd en 
uitgebreid. Ze werken een 
methode voor digitale 
transformatie uit, die ze ‘di-
gital transformation model-
ling’ noemen, en beroepen 
zich op het feit dat ze geen 
academisch onderzoek heb-
ben gedaan, maar hun licht 
in de praktijk hebben opge-
stoken. Internetonder- 
nemer  Caudron en bedrijfs-
adviseur Van Peteghem ge-
ven workshops en adviezen 
aan bedrijven die worstelen 
met hun digitale toekomst. 
Ze bieden scenario’s en me-
taforen die kunnen helpen 
bij de ontwikkeling van een 
nieuwe bedrijfsstrategie, en 
handvatten om organisaties 
en verantwoordelijkheden 
opnieuw in te richten. 

CIO 3.0 – HET VERSCHIL 

MAKEN BIJ DIGITALE 

TRANSFORMATIE,  

KARIN ZWIGGELAAR EN 

ANTOON VAN LUXEMBURG,  

VAN HAREN PUBLISHING 2016 NOOIT AF – EEN NIEUWE 

KIJK OP DE FUNDAMENTEN 

VAN ONS LEVEN: WERK, 

SCHOOL, ZORG, OVERHEID EN 

MANAGEMENT,  

ERWIN WITTEVEEN EN 

MARTIJN ASLANDER,  

BUSINESS CONTACT 2015

DIGITAL TRANSFORMATION – 

BEREID JE ORGANISATIE VOOR 

OP DE TOEKOMST, 

JO CAUDRON EN  

DADO VAN PETEGHEM, 

LANNOO CAMPUS 2018
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D O O R

M I R J A M V A N I M M E R Z E E L
B E E L D

J A S P E R J U I N E N

Meisjeskiezennusteedsvakereentechnische
richting.Oudeslogansals ‘Kiesexact’ zijn
nietaanzebesteed.Voordenieuwegeneratie
isdigitaliseringnamelijkgesnedenkoek.Ze
zienervooralkansen invoorzichzelf envoor
eenbeterewereld.Geentransformatienodig
dusvoordeze ‘digitalborns’.

DIGITAAL
VANAF
DESTART

Inbeeld Digitalborn

WIENEKE
SIJTSMA (17)
School: Sondervick College,
Veldhoven

‘I

nOegandahadikéén
keer internet,datwaswel
eencultuurshock.Met
eengroepjevanmijnklas
deediktweewekenvrij-

willigerswerkvooreenschooleneenwees-
huis.Daarhaddenwegeldvooropgehaald
viaFacebook,dat ikeigenlijknauwelijks
gebruik.VergelekenmetOegandahebben
wehierzoveel techdieons levenbeter
maakt,entochzijnmensendaarveel
dankbaarder.Eenmaalweer teruginNe-
derlandvielmeophoeveel jehiereigenlijk
moet.Er ismeerdrukenallesmoetnu.’

Alszesdejaarsvwo’erheeftWiene-
keSijtsmadanookdingenomnaar
uit tekijken.Haarplanisomnahet
behalenvanhaardiplomatechnische
natuurkundetegaanstuderenaande
TUEindhoven. ‘Daarhadikaleenseen
masterclassgevolgd,opvoorstel van
mijnnatuurkundelerares. Ikheberveel
geleerdover“gesturecontrol”envervol-
gensoverdatonderwerpopschoolmijn
profielwerkstukgedaan.Gesturecontrol
isdebesturingvaneencomputermet
handgebaren. Ikheballesgemaaktom
het te latenwerken,decodeendesensor,
enaanheteindhield ikeenpresentatie.
Dieervaringheeftmijervanovertuigd
dat ik inEindhovenwilstuderen. Ikheb
nogevenoverwogenomtekiezenvoor
geneeskunde,maar ikdenkdatdege-
zondheidszorgover tien jaarveel techni-
scher is,endat jedanzo’nheelmedisch
georiënteerdestudiemindernodighebt.
Voormedischeroboticazalmijntechni-
schestudiegoedvanpaskomen,denkik.
Alleswordt technischerendigitaal.Data
delenvindikbijvoorbeeldeenheelgoede
zaakindemedischewereld,maarnietals
hetwordtgedaanvooradvertenties,om
meerproductenteverkopen.’
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‘Datadelenvooradvertenties,
ommeerproductenteverkopen,

vindikgeengoedezaak’

WienekeSijtsma
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‘Q

uastudieenwerkwil ikrichtingdewe-
tenschap. Ikwil laterdingengaanuit-
vindenengaanonderzoeken.Door
naareen“bluescreen”tekijkenwor-
densteedsmeermensenbijziend.Dat

probleemzouikgraagwillenoplossen.Hoeikdatga
doenweet iknogniet,maar ikkomerwel.’

KirstenBlagescuheefteenplan.Endaarmeeheeft
zemetklasgenootDivyaBhulaiditvoorjaareenbe-
gingemaakt,doorsamenmeetedoenaanRobocup
Junior,eenrobotica-enprogrammeerwedstrijdvoor
leerlingeninhetvoortgezetenpassendonderwijs.Het
Nederlandsekampioenschapwordt jaarlijksgehou-
denophet terreinvandeTUDelft,enisbedoeldom
jongerentestimulerenzichteontwikkelenintech.

‘Erzijndriecategorieën’, verteltKirsten. ‘Dansen,
reddenenvoetbal.Bijheteerstemoesteenroboteen
interactievevoorstellingdansen,bij voetbalmoest je
eenwedstrijdspelen,maarwijdedenmeemet“res-
cue”.Onzerobotmoestzosnelmogelijkeenvatmet
zuuruiteenmoerashalen.Hetwasdebedoelingdat
jeeenrobotmaaktdiezelfnadenkt,dusnietwordt
bestuurd.Wijhebbeneenlijnvolgergemaakt.Dat
iseenrobotdieeenlijnopdegrondkanvolgenmet
behulpvaneensensor.Daarvoorgebruiktenweons
EV3-programmavanLego.Derobotzagermooiuiten
wehaddenuniekebanden.Wewerdenderdeinonze
categorie.’

Deeerstejaarsvwozienhuntoekomst intech.
Divya: ‘Wezittenallebei indeCodeclass,dankrijg je
vanafheteerste jaar informatica. Je leertomwebsites
tebouwenmetHTMLenCSS,gamestemakenmet
dePython-programmeertaal,animaties temaken
metBlender,ennogveelmeer.Daarnaastzit ikook
indeRoboticaClub,waar ikrobots leerbouwenen
programmeren. Ikwilgraag informaticadocentopde
universiteitworden.’

Kirsten: ‘De jeugdvantegenwoordig (enookwel
ouderemensen)gebruiktsteedsmeercomputers, tele-
foons, tabletsenheelveelanderetechnischesnufjes.
Ikvindhet leukomanderendaarmeetehelpen.’

Divya: ‘Watmewelopvalt, isdat jesteedsminder
privacyhebtophet internet.’

KIRSTEN BLAGESCU (12),
DIVYA BHULAI (12)
School: MetisMontessori Lyceum,
Amsterdam
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‘Dejeugdvantegenwoordig
gebruiktsteedsmeertechnische
snufjesenikvindhet leukze

daarmeetehelpen’

KirstenBlagescu

‘Watmijopvalt, isdat jesteedsminder
privacyhebtophet internet’

DivyaBhulai
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‘Ikkanmijgoedvoorstellendat
digitaliseringvoorsommige
mensenechttesnelgaat’

EmmaHutten

‘Leeftijdsgenotenhebbenmisschien
minderbelangstellingvoorhoealles

technischisontworpen’

SterreDingemanse
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‘Overmatigsmartphonegebruik
doordejeugdmoetmindernegatief

wordenopgevat’

FrekevanKrimpen

O

fFrekevan
Krimpen,
EmmaHutten
enSterre
Dingemanse

huntoekomst intechzoekenis
nognietzeker.Emma: ‘Ikheb
eenpakket inderichtingtech-
niekenscience,maar ikben
ookgeïnteresseerdinpsycho-
logieenrechten.’Frekehoudt
deoptievoorhetconservatori-
umopen.Sterre: ‘Ikmoetnog
goedgaanonderzoekenwat ik
echt leukvind.Gelukkighoef
ikpasoverdrie jaareenkeuze
temaken.Welvindikhet leuk
omnieuwedingenteprobe-
ren,zoalsmeedoenaandeJu-
nior InnovationChallenge.’

Methunideevoordeapp
GoNoPlawonnenzevorig jaar
diewedstrijd,eenonderdeel
vandeAccentureInnovation
Awards.Deappmoetscholie-
renhelpenbijhetstellenvan
leerprioriteitenenhetplannen
vanhuiswerk.Verdermoetde
appookzorgenvooreenmatch
tussenhuiswerkbegeleiders
enscholierendiebegeleiding
nodighebben.Het isdebedoe-
lingomvoorheteindvanhet
jaareenwerkendprototype
tehebben.Zekrijgendaarbij
hulpvanAccentureInterac-
tive.Spannend, tochhebben
dedriegymnasiasteneen
relativerendekijkoptechen
digitalisering.

Freke: ‘Dedigitalewereld
issteedsmeer inopkomsten
iedereenheeftdaarweleen
meningover.Mijnmeningis
juistdat iedereenwatminder
eenmeningmoethebben. Je
hoortheelvaakdatde jeugd
wordtverpestdoorovermatig

STERRE DINGEMANSE (15),
EMMA HUTTEN (15),
FREKE VAN KRIMPEN (15)
School: Etty Hillesum Lyceum | De Boerhaave,
Deventer

smartphonegebruik,maar ik
denkdatdat (ookal ishetdeels
waar)mindernegatiefmoet
wordenopgevat.’

Sterre: ‘Gedurendemijn
levenhebikalheelveelont-
wikkelingengezien.Zozijnal
mijnmp3-bestandenalweer
ingeruildvoorSpotify.En
mijndvd’szijnverruildvoor
Netflix.Leeftijdsgenoten
makenerveelgebruikvanen
wewetenhoeweallesmoeten
gebruiken,alleenhebbenze
misschienminderbelangstel-
lingvoorhoeallesprecies tech-
nischisontworpen.’

Emma: ‘Technologieen
hoemensendaarmeeomgaan
isopditmoment ingrote
ontwikkeling. Ikvinddathe-
lemaalprima.Welkanikme
goedvoorstellendathetvoor
sommigemensen(inclusief
mezelfenouderemensen)echt
tesnelgaat.Nognietzo lang
geledenwaseeniPhone5nog
helemaal inennuloopt ieder-
eenalweermeteeniPhonex.
Ookishetnatuurlijkvervelend,
eneigenlijkbest raar,hoewei-
nigmensennogfysiekcontact
hebbendooraldieschermen.
Ikdenkdaterwel interesse
is indenieuwste technische
snufjes.Het isookzodater
nietaanteontkomenvalt.
Als jenietecht interessehebt
intechnologie,moet jeuit-
eindelijkwelmeedoen,omdat
desamenlevingerzoop
ingesteldraakt.’
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FAYE DE GROOT (17)
School: Eerste Christelijke Lyceum,
Haarlem

‘I

kvertelgraagovermijnervaringen
alsbètameisjeenprobeereen
voorbeeldtezijnvoorandere
meisjesdieheel technischzijn,
maarnogdenkendat techniek

meer ietsvoormannenis.’
FayedeGroot issinds2015ambassadeurvan

DigiVita,eeninitiatiefvanVHTO.Dat iseenorgani-
satiediezichinzetomdeparticipatievanmeisjesen
vrouweninbèta, techniekenICTtevergroten.Faye
raakteer twee jaardaarvoorbijbetrokkentoenze
methaarschooldeGirlsdayvanDigiVitabezocht.
Vervolgensgingzemeeopzomerkampennuhelpt
zevaakmeemetworkshopsenevenementen.

‘Ikbennetklaarmethetvwoengaeersteen
tussenjaarnemen,aangezieniknogredelijk jong
benenikgraagmijncvenportfoliowiluitbreiden.
Hiernazouikgraagindustrieelontwerpenwillen
studeren, inDelft,omdat ikeenstudiezoekdieen
technischencreatief is.Ookzouik latergraageen
baanindierichtingzoeken. Ikdenkaanietsmet
gamesoffilm.

Ikzieveelvooruitgangindetechnologie,wat ik
erg indrukwekkendvind,maarookergangstaan-
jagend.Tegenwoordigzijnmensenechtvastgeplakt
aanhuntelefoontjes.Niemandknoopt indetrein
nogeengesprekaanmeteenvreemde,omdatbijna
iedereennaareenschermpjestaart.Ookwordtalles
wat jeonlinedoetbijgehouden.Elkezoekopdracht,
elkfilmpjedat jekijkt,elkesitedie jeopent,elk
gesprekdat jevoertoverdetelefoon.Onshele leven
wordtopgeslagenendatvindikbesteenengidee.
Bijna iedereentussendetwaalfendertigheeft ten
minsteéénaccountopeensocialmediaplatform.
Welatenalle leukedingendiewemeemakenzien
aandewereld.Alleengevensocialemediavaakeen
vertekendbeeldvaniemandsleven.Niemandheeft
eenperfect levenenniemandisaltijdblij.Ookishet
makkelijkeromsommigedingenonlinetezeggen
daninhetecht.Neempesten;depestervoeltzich
minderschuldigalshijhetgezichtvandegepeste
nietziet.Zelfbenikookbestbangvoordeontwikke-
lingvankunstmatige intelligentie.Hetwelbekende
verhaaldatderobotsdewereldovernemenkomt
steedsdichterbij.’
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‘Onshele levenwordtopgeslagenen
datvindikbesteenengidee’

FayedeGroot
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S

DE SOLLICITANT 
MOET DE ROBOT 
OVERTUIGEN
Steeds meer werkgevers zijn om. Digitalisering van 
personeelsselectie levert ze niet alleen betere kandidaten op, maar 
scheelt ook veel tijd en geld. En geautomatiseerde beoordeling van 
cv’s zou ook nog eens leiden tot meer diversiteit. Win-win?

D O O R 

J O H A N  L E U P E N  E N  R I K  W I N K E L

ommige 
sollicitanten 
vinden het 
misschien 

nog griezelig, maar de robot 
en het algoritme nemen de 
personeelsafdeling steeds 
meer werk uit handen. Voor-
al bij de eerste schifting van 
sollicitaties rukken digitale 
technieken en kunstmati-
ge intelligentie snel op. In 
eerste aanleg worden kandi-
daten beoordeeld door een 
machine en niet door een 
mens. Deze automatisering 
levert werkgevers niet alleen 

Sector  Werving en selectie

gevoerd in de winkel ‘om 
een dagje mee te werken’. 
De game, ontwikkeld door 
softwarebedrijf Harver, test 
aan de hand van concrete 
situaties in de winkel of 
de sollicitant goed naar de 
instructies heeft geluisterd 
en de juiste instelling heeft 
om met klanten en onver-
wachte situaties om te gaan. 
Zijn of haar reacties vormen 
weer een prima controle van 
de antwoorden die de kan-
didaat bij de persoonlijk-
heidstest over werklust en 
stressbestendigheid heeft 
gegeven.

Maar de digitalisering 
van personeelsselectie 
blijft niet beperkt tot de 
winkelbedienden en de me-
dewerker in het callcenter. 
Voedings- en schoonmaak-
middelenconcern Unilever 
maakt ook voor de selectie 
van zijn managementtrai-
nees wereldwijd en op grote 
schaal gebruik van digitale 
technieken, vertelt Marti-
ne Zeegers, als directielid 
Benelux verantwoordelijk 
voor HR. Pas als gegadigden 
zich met goed gevolg door 
twaalf ‘serieuze’ games en 
een digitaal interview heen 
hebben geslagen, kunnen 
ze een uitnodiging voor een 
assessment tegemoetzien

Een van de games is het 
zo groot mogelijk opblazen 
van een ballonnetje zonder 
het te laten knappen. Dat 
zou een goed beeld van ie-
mands risicobereidheid ge-
ven. Op de beantwoording 
van vragen via de smart- 
phone wordt een analyse 
van gezichtsuitdrukkingen 
en spraak losgelaten.

‘Het cv is eigenlijk ir-
relevant geworden voor 
trainees: we willen het zelfs 
niet inzien, om vooringeno-
menheid te vermijden’, zegt 
Zeegers. ‘Tijdens de assess-
mentdag leidt dat nogal 
eens tot glazige blikken. 
Jullie hebben toch wel even 

betere kandidaten op, maar scheelt ze ook 
veel geld. ‘Het kost gemiddeld veertig procent 
van een jaarsalaris als een medewerker uit-
eindelijk niet bij de organisatie blijkt te pas-
sen’, zegt Gusta Timmermans, auteur van 199 
vragen voor een succesvol selectiegesprek en 
voormalig hoofd personeelswerving bij ING.

Glazige blikken Winkelbediende worden 
bij textielsuper Zeeman? De tijd dat je 
daarvoor langs de winkel moest, ligt in 
een grijs verleden. De winkelketen nodigt 
gegadigden uit om online met het bedrijf 
kennis te maken, via het mobieltje of 
achter de laptop. Alles bij elkaar duurt deze 
‘unieke sollicitatie-ervaring’ een kleine drie 
kwartier, en een kandidaat kan de ‘ervaring’ 
naar believen onderbreken.

Tijdens de zogeheten Zeeman Talentpitch 
verschaft hij of zij het bedrijf bijna ongemerkt 
en spelenderwijs heel veel nuttige informatie 
over vaardigheden en persoonlijkheid. Daar-
van steekt het bedrijf veel meer op dan van 
een klassiek cv’tje met motivatiebrief. Na een 
paar summiere vraagjes wordt de sollicitant 
door een enthousiaste medewerker mee-
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stelt René Steenvoorden, chief digital officer 
van uitzendbedrijf Randstad, ‘het menselijke 
element blijft overeind staan. Als je een baan 
wilt, wil je met iemand hebben gesproken. En 
die wens is wederzijds. Maar veel eromheen 
kan efficiënter gebeuren. Daardoor kan het 
uiteindelijke gesprek zelf ook veel beter wor-
den, en niet meer een kwestie zijn van even 
het cv doorlopen en klaar. De data die je al in 
het voortraject over een kandidaat hebt verza-
meld, stellen je in staat om een gesprek over 
de inhoud te voeren dat is toegesneden op 
zowel de mens als de baan.’

Data zijn dus de heilige graal, zeker in een 
wereld waarin internationaal om talent wordt 
gevochten. Unilever Benelux heeft 4500 solli-
citanten per jaar. ‘De database wordt ieder jaar 
rijker en groter’, vertelt Zeegers. Ze ‘snapt’ de 
ongerustheid van personeelswervers en tradi-
tionele bemiddelaars. Het concern liet vroeger 

nog een deel van de werving 
door Accenture doen. Nu 
doet het bedrijf alles zelf. 
Maar ook uitzender Rand-
stad zit niet stil. Dankzij de 
overname van vacaturesite 
Monsterboard beschikt 
het bedrijf over 350 miljoen 
cv’s. Steenvoorden: ‘Per jaar 
krijgen we honderd miljoen 
sollicitaties en plaatsen we 
2,6 miljoen mensen.’

Diversiteit Het grote 
voordeel van kunstmatige 
intelligentie is een zekere 
objectiviteit, betogen 
werkgevers. Bij Unilever, 
dat intussen vijfenveertig 
mensen volgens de 
nieuwe methode 
heeft aangenomen, 
zijn de resultaten op 
dat vlak bevredigend, 
vindt Zeegers. Het 
concern streeft naar 
een afspiegeling van 
de maatschappij op de 
werkvloer. ‘Daar zijn we 
nog lang niet. Maar de 
diversiteit van de instroom 
is nu groter. Voorheen 
hadden we nog weleens 
vier mensen uit Wassenaar 
in één lichting. Onbewust 
keken we in cv’s toch te 
veel naar bijvoorbeeld 
buitenlandervaring 
of een bestuursjaar. 
Een Marokkaans-
Nederlandse jongen die 
in het familiebedrijf 
heeft gewerkt, mist dat 
misschien doordat hij 
de middelen voor die 
ervaringen niet had.’

gekeken? denkt men dan.’ 
Voor het hogere echelon wil 
Unilever het cv nog wel in-
zien. ‘Van een vicepresident 
global sales wil je echt wel 
weten hoe groot zijn eerdere 
afdelingen waren en waar 
hij precies heeft gezeten.’ 
Maar Zeegers verwacht toch 
dat tachtig procent van de 
personeelsselectie gaat digi-
taliseren.

Betekent dit dat het 
aloude sollicitatiegesprek, 
waarin de kandidaat, toe-
komstige leidinggevende en 
personeelsfunctionaris aan 
elkaar kunnen snuffelen, 
is gedoemd te verdwijnen? 
‘Het korte antwoord is nee’, 

Johan Leupen en 
Rik Winkel
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NA HET EXAMEN 
BEGINT HET 
ECHTE LEREN PAS
Maken we jongeren digitaal vaardig of vooral knoppenwijs? 
vraagt ondernemer en digitalisering-expert Marco Derksen 
zich af. Meer techniek in het onderwijs leidt niet per se tot 
een betere aansluiting van opleiding op arbeidsmarkt.  
Wel zelfregie, ondernemerschap en kritisch denkvermogen. 

D O O R 

M A R C O  D E R K S E N

Essay  Onderwijs

igitale experts en didactische 
deskundigen staan voor grote 
vragen over de toekomst van 
het onderwijs, en verschillen 

in het bijbehorende debat hartstochtelijk van 
mening. Hoe kan het onderwijs zich voorberei-
den op een totaal nieuwe wereld? Een wereld 
van robotica, kunstmatige intelligentie en het 
internet der dingen. Hoe ziet de school van de 
toekomst er eigenlijk uit? Ligt de nadruk in het 
curriculum op kennis, inzicht en vakgerichte 
vaardigheden, of vooral op digitale vaardighe-
den? En dan zijn er nog vragen over de didac-
tische praktijk in de klas. Krijgen leerlingen 
straks alleen nog les via digitale hulpmidde-
len? Of staat er tegen die tijd een robot voor de 

klas? Hoe bereiden docenten 
hun leerlingen voor op een 
leven in een wereld die totaal 
anders is dan die waarin ze 
zelf zijn opgegroeid en opge-
leid? Er zijn genoeg vragen 
als het om de onderwijs-
sector gaat, maar nog weinig 
antwoorden.

Nepnieuws Het antwoord 
van veel scholen tot nu toe 
is het omarmen van ‘21ste-
eeuwse vaardigheden’ 
in het curriculum. Een 
misleidende term, 
want veel van deze 
vaardigheden, zoals 
creativiteit, communicatie 
en samenwerken, zijn 
helemaal niet nieuw. Dat 
deden we in de 20ste eeuw 
ook al. Wel nieuw zijn de 

Marco Derksen is 
lid van de Expert 
Circle Digitale 
Transformatie.  
Hij is eigenaar 
van adviesbureau 
Upstream, kern
docent digitale 
businesstransfor
matie aan de Ho
geschool Arnhem 
en Nijmegen, en 
kerndocent leider
schap bij digitale 
transformaties,  
aan de Groningse 
AOG School of  
Management.

CV  
MARCO  
DERKSEN
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Marco Derksen

begint het leren pas echt. Opleidingen 
kunnen gewoonweg niet de technologische 
ontwikkelingen bijbenen.

Een van de mythen van nu is dat jongeren 
die digitale vaardigheden allang beheersen, 
nog voordat ze op zoek naar werk gaan. Kleu-
ters zijn handiger met de iPad dan hun ou-
ders. Maar klopt dat beeld wel? Er is de laatste 
jaren veel aandacht in het onderwijsaanbod 
geweest voor mediawijsheid, internetgebruik 
en sociale media. Maar zijn de jongeren van 
nu echt digitaal vaardiger, of gaat het vooral 
om knoppenwijsheid? Kunnen ze via internet 
een baan vinden en nepnieuws onderschei-
den van echt nieuws? Zijn ze bestand tegen 
cybercriminaliteit, digitale afpersing en iden-
titeitsfraude? Afgaand op de nieuwsberichten 
hierover waag ik dat te betwijfelen.

Vierjarigen Volgens mij moeten we meer 
leren dan alleen het bedienen van de 
juiste knoppen. Er bestaat steeds meer 
noodzaak aan meer creativiteit, kritisch 

denkvermogen, zelfregie 
en ondernemerschap. Tot 
nu toe nemen we jongeren 
in het onderwijs bij de 
hand en vertellen we wat 
ze moeten leren om hun 
diploma te halen. We 
leiden ze onvoldoende 
op om zelf na te denken. 
Vierjarigen zijn nog razend 
nieuwsgierig, willen 
ontdekken en ervaren. 
Dat leren we ze af met het 
huidige onderwijssysteem 
en dat is heel jammer.

Ik verwijt het onderwijs 
en zeker docenten niets. Die 
zijn al die externe experts 
die het allemaal beter den-
ken te weten meer dan beu, 
en zitten niet te wachten op 
de zoveelste onderwijsher-
vorming. Maar het moet wel 
anders, want de technologie 
en arbeidsmarkt staan niet 
stil. Ik heb geen pasklare 
oplossingen, omdat ik daar 
niet in geloof. Wat op de ene 
plek werkt, werkt op een 
andere juist niet. Succesfor-
mules klakkeloos kopiëren 
is een recept voor misluk-
king. Dat is in het onderwijs 
niet anders.

De grote vraag is hoe 
we de kennis en vaardig-
heden die nodig zijn voor 
een continu veranderende 
toekomst zodanig integre-
ren in het onderwijs dat 
we steeds voorbereid zijn. 
Waarbij het essentieel is 
te beseffen dat techniek 
nooit een doel op zich mag 
worden. Techniek is niet de 
oplossing, techniek is een 
hulpmiddel.

digitale vaardigheden 
die we nodig hebben 
om te kunnen omgaan 
met de technologische 
ontwikkelingen die ons 
leven en werk veranderen.

            Ook zal er een accent- 
verschuiving plaatsvinden. 
Vaardigheden zoals kritisch 
denken, zelfregulatie 
en ondernemerschap 
zullen belangrijker 
worden doordat mensen 
zich moeten blijven 
ontwikkelen. De tijd dat we 
na een beroepsopleiding 
een baan, of zelfs een vak 
voor het leven konden 
vinden, is nu definitief 
voorbij. Sterker nog, als 
leerlingen van school 
komen en de vlag met de 
boekentas in top is, dan 
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MakerStreet zoekt
ondernemende geesten
die het willen maken.
Wij zijn een netwerk van ondernemers die samen meer dan 
20 ondernemingen besturen. In die ondernemingen bedenken, 

toetsen, ontwerpen, bouwen en optimaliseren we. Digital en de 

bestaande technologische realiteit vormen onze comfortzone. 

Maken zit in ons DNA. 

Hiermee helpen we onze klanten, corporates en scale-ups, om 

toekomstbestendig te worden. Alles bij elkaar zijn we 250 vrouw 

en man sterk. 

 

Wij zoeken mensen die geen lijntjes nodig hebben om  
buiten de lijntjes te kleuren. Die begeestering voelen om hun 

eigen bedrijf te lanceren. Die denken te kunnen aarden in het 

huidige netwerk binnen MakerStreet. Die voelen dat het tijd is  

om die sprong te maken.

 

Wij bieden je schaal, middelen, faciliteiten en hulp zodat  
je vol kan focussen op je klant, op inhoud en de executie van  

datgene wat jouw bedrijf maakt en waar wij samen voor staan.

 

Wil jij het maken?
We worden graag gebeld en replyen 100% zeker op mail.

06 333 67 805  /  hetmaken@makerstreet.nl



Digitale technologie nestelt zich 
in alle aspecten van ons dagelijks 
leven. Het biedt de helpende 
hand bij het sneller vinden van 
informatie en het maken van 
keuzen. Maar soms lijkt het alsof 
we beetje bij beetje grip verliezen. 
Hebben we nog wel vrije keuze als 
algoritmen steeds dwingender de 
beste keuze presenteren? Zijn we 
consument of product? Wat doet dit 
met ons vertrouwen in overheid en 
democratie, en hebben we straks 
nog wel een plek op de werkvloer? 
Een drieluik over ons sluimerend 
digitale onbehagen.
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Onbehagen 1  Burger

CONTROLE 
MAAKT 
MEER KAPOT 
DAN ONS 
LIEF IS 
De overheid zet meer en meer technologie 
in om burgers te controleren, thuis en op 
straat. Maar wat is het langetermijneffect 
daarvan op de samenleving? Als een 
overheid meer vertrouwen heeft in haar 
big-data-analyses en algoritmen dan in 
zijn eigen burgers?

n Amsterdam be-
paalt het algoritme 
DA-STB op welke 
middelbare school 
kinderen na groep 
acht worden ge-
plaatst. Eindhoven 

hangt de stad vol met camera’s en sensoren 
om meer veiligheid te bieden aan burgers. 
Een aantal Nederlandse gemeenten zet algo-

I

D O O R  

H E L L A  H U E C K
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Noord-Holland, Oost- 
Nederland, Amsterdam en 
Den Haag gebruik van het 
CAS (‘criminaliteitsanti-
cipatiesysteem’). Op basis 
van complexe algoritmen 
kan het CAS berekenen 
waar en wanneer bijvoor-
beeld woninginbraken en 
roofovervallen te ver-
wachten zijn. Het model 
voorspelde volgens de 
metingen 36,3% van de wo-
ninginbraken en 57,7% van 
de straatroven in de regio 
Amsterdam correct.

Maar er is kritiek op 
predictive policing. Uit 
Amerikaans onderzoek is 
gebleken dat het leidt tot 
stigmatisering, discrimi-
natie en zelfs wantrouwen 
jegens de politie. Het we-
tenschappelijk bewijs dat 
voorspellend politiewerk 
criminaliteit vermindert, 
is dun gezaaid. Bovendien 
zijn de gegevens waar de 
voorspellingen op zijn ge-
baseerd niet altijd van goe-
de kwaliteit en soms zelfs 
gekleurd. Als een algoritme 
naar patronen in data gaat 
zoeken, komen diezelfde 
vooroordelen weer uit de 
computer rollen.

De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbe-
leid waarschuwde in 2017 
voor dit zelfversterkende 
effect: ‘Een wijk waarin veel 
gesurveilleerd wordt, zal 
prominenter terugkomen 
in de criminaliteitscijfers. 
De extra aandacht vergroot 
de bestaande problemen 
verder uit, hetgeen de basis 
voor nieuw beleid kan 

ritmen in om bijstandsfraude op te sporen. 
Het klinkt efficiënt, eerlijk en wel zo vei-

lig, maar inmiddels is dergelijke ‘slimme’ 
technologie aardig dwingend geworden, 
zeker nu zij in alle facetten van openbare 
ruimte en burgerschap doordringt. Hoe kan 
de burger nog zijn of haar privacy bescher-
men en zich verweren tegen misbruik? Een 
centraal register waarin is opgenomen waar 
precies in Nederland sensoren hangen en 
welke data worden verzameld bestaat niet. 
Vorig jaar kregen twaalf Amsterdamse ou-
ders nul op het rekest toen ze inzicht wilden 
in het algoritme dat hun kinderen had uitge-
loot. De gemeente Amsterdam hoefde van 
de rechter geen extra informatie te verstrek-
ken over hoe DA-STB werkt.

Blackbox Het zijn allemaal gevaarlijke 
ontwikkelingen voor onze rechtsstaat, vindt 
jurist en ambtenaar Marlies van Eck. Want 
de besluiten die computercodes nemen, zijn 
vaak van de buitenkant niet te begrijpen. 
‘Als je programmeurs kritische vragen stelt 
over hoe zo’n algoritme verantwoord is 
opgebouwd, reageren ze verbaasd. “Maar 
zo gaat het bij Google en Facebook ook”, 
zeggen ze dan.’ Van Eck, werkzaam als 
juridisch adviseur bij het ministerie van 
Financiën, deed aan Tilburg University pro-
motieonderzoek naar processen bij de over-
heid waar automatische besluiten worden 
genomen. Het zijn besluiten die, zoals het 
Amsterdamse algoritme voor schoolkeuze, 
niet meer door ambtenaren zelf worden 
gecontroleerd.

Van Eck: ‘Vroeger waren het juristen die 
tegen kritische buitenstaanders zeiden: “Dit 
zijn moeilijke wetteksten, dit begrijpen jullie 
niet.” Maar ik kreeg tijdens mijn promotie-
onderzoek precies hetzelfde te horen van 
programmeurs en IT-mensen bij de Sociale 
Verzekeringsbank en de Belastingdienst. 
Ze konden mij niet goed uitleggen op welke 
aannames zij zich baseerden. Maar als we 
dat niet weten, hoe weten we dan of een 
 besluit wel juist genomen is?’

Criminaliteit voorspellen Onderzoeker 
Van Eck geeft nog een voorbeeld. De over-
heid verwacht veel van zogeheten ‘predictive 
policing’, waarmee op basis van gedrag van 
mensen criminaliteit kan worden voorko-
men. Wie wil dat nou niet? Sinds 2013 ma-
ken de politie-eenheden Noord- Nederland, 
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‘Moeten algoritmen altijd uitlegbaar 
zijn? Het gedrag van mensen is 
immers ook niet altijd verklaarbaar’
NART WIE L A ARD, A U T E U R

zijn, dat op zijn beurt het 
(negatieve) beeld verder 
versterkt.’

Cursus democratie Van 
Eck vroeg voor haar promo-
tieonderzoek aan pro-
grammeurs bij de Sociale 
Verzekeringsbank wat voor 
een beeld ze hebben van de 
burgers die gebruikmaken 
van een uitkering. Denken 
ze in de eerste plaats aan 
mensen die hulp nodig 
hebben, of aan mensen 
die willen frauderen? ‘Het 
viel me op dat sommigen 

helemaal niet doorhadden dat ze gegevens 
aan het interpreteren waren. Bijvoorbeeld 
over de definitie van het begrip “kind”. Voor 
kind-zijn geldt in het arbeidsrecht namelijk 
een andere definitie dan in de regels voor 
het drinken van alcohol of het krijgen van 
kinderbijslag. Programmeurs maken dus 
wel degelijk zelf keuzes als ze een leeftijd in 
een dataset invullen.’ 

In Noorwegen moeten alle ambtenaren 
een cursus bestuursrecht doen, ook IT’ers, 
programmeurs en data-ontwikkelaars. Een 
ethische richtlijn die wordt onderwezen is 
dat de overheid open en transparant moet 
zijn, zodat burgers begrijpen waar de over-
heid voor staat. Van Eck vindt dat zo’n de-
mocratiecursus ook in Nederland ingevoerd 

zou moeten worden. ‘Pro-
grammeurs zijn niet opge-
leid in de basisprincipes 
van onze democratische 
rechtsstaat. Maar zij zitten 
wel aan de knoppen bij heel 
belangrijke voorzieningen 
in onze samenleving. We 
moeten dezelfde taal leren 
spreken, anders loopt het 
fout.’ 

Al jaren houdt Victor 
Lamme, hoogleraar cog-
nitieve neurowetenschap-

arenlang was 
kunstmatige 
intelligentie 

het speeltje van het 
bedrijfsleven. In het 
Westen zetten tech- 
giganten zoals Google, 
Amazon en Apple er 
vol op in. In China zijn 
er grote spelers zoals 
Baidu, Alibaba en 
Tencent.

Het spel wie de 
beste algoritmen 
ontwikkelt, gaat 
volgens het ‘winner 
takes all-principe’. Wie 
honderden miljoenen 
klanten heeft, kan met 
al die klantdata algorit-
men veel sneller laten 
leren dan kleine bedrij-
ven met weinig data. 
De achterstand is door 

dit netwerkeffect bijna 
niet meer in te lopen.

In Europa staat 
kunstmatige intelli-
gentie op de politieke 
agenda. In april pre-
senteerde de Europe-
se Unie een nieuwe 
strategie om snel 
concurrerend te wor-
den met de rest van de 
wereld. De EU loopt 
achter op China en de 
VS. Vanaf 2020 moet 
er daarom jaarlijks 
€ 20 mrd worden geïn-

vesteerd. Ook komen 
er Europese, ethische 
richtlijnen. Want algo-
ritmen kunnen ons le-
ven beter maken, maar 
ze kunnen ook discri-
mineren, ongelijkheid 
in de hand werken en 
te diep ingrijpen in de 
persoonlijke levens-
sfeer van burgers. De 
Europese Unie wordt 
misschien het eerste 
economische blok in 
de wereld dat, net als 
eerder bij privacy is 
gebeurd, grenzen stelt 
aan het gebruik van 
AI. De slag om het lei-
derschap is niet alleen 
een commerciële wed-
loop. Het is ook een 
geopolitieke strijd over 
normen en waarden.

WIE BRENGT KUNSTMATIGE 
INTELLIGENTIE WAT FATSOEN BIJ?

J
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pen aan de Universiteit 
van Amsterdam juist een 
pleidooi voor minder open-
heid. ‘Transparantie is het 
slechtste idee van de laatste 
twintig jaar’, zei hij eens 
uitdagend in een interview 
in het FD.

‘Wat je daarmee vooral 
doet, is de onzekerheid 
aanjagen. Kijk naar de 
transparantie in de pensi-
oenwereld. De kern van de 
boodschap is nu: we weten 

niet hoeveel u straks uitgekeerd krijgt. Dat 
triggert de emotie angst bij mensen.’

Geïnformeerd vertrouwen Het is koren 
op de molen van Nart Wielaard, een van 
de schrijvers van het boek Vertrouwen in de 
slimme samenleving. De overheid, toezicht-
houders en banken denken allemaal: als 
we laten zien hoe we het precies doen, gaan 
mensen ons wel meer vertrouwen. Mensen 
zijn niet geïnteresseerd in ellenlange priva-
cyverklaringen die uitleggen hoe er met hun 
data wordt omgegaan. De Facebook/Cam-
bridge Analytica-zaak is daar een sprekend 
voorbeeld van, zegt hij.

             ‘Er is genoeg rationele grond voor wan-
trouwen, maar de overgrote meerderheid 
blijft Facebook gewoon gebruiken. De koers 
van het aandeel staat alweer op de hoogte 
van voor de rel uitbrak.’ Wielaard wil er 
maar mee zeggen: geïnformeerd vertrou-
wen, het idee dat vertrouwen ontstaat door 
gedetailleerde informatie te geven, werkt 
vaak niet. 

Toch is vertrouwen essentieel voor een 
samenleving om goed te kunnen functio-
neren. Van het vertrouwen dat het pak melk 
dat je in de supermarkt koopt, goed is tot de 
aanname dat de verkoper op Marktplaats je 
niet bedondert met een product dat het bij 
thuiskomst niet blijkt te doen. Wielaard: ‘We 
zien institutioneel vertrouwen in overheden 
afbrokkelen, maar dat maakt plaats voor 
gedistribueerd vertrouwen. Met beoordelin-
gen op platforms kunnen consumenten net 
zo betrouwbaar als experts zijn.’

Te weinig debat Wielaard gelooft niet dat 
het groeiende onbehagen van burgers wordt 
gevoed door de opkomst van algoritmen en 
kunstmatige intelligentie. De belangrijkste 
rol van de overheid moet nu niet het maken 
van regelgeving zijn, maar het aanzwenge-
len van debat.

‘Er is in de samenleving nog te weinig ge-
sprek over aan wat voor norm we willen dat 
algoritmen voldoen. Moeten ze inderdaad 
altijd uitlegbaar zijn? Het gedrag van men- Hella Hueck

sen is ook niet altijd uit te 
leggen en te verklaren.’

Wielaard geeft als voor-
beeld de zelfrijdende auto 
die onlangs in de Verenigde 
Staten een overstekende 
voetganger over het hoofd 
zag en doodreed. ‘Daar zijn 
we terecht heel kritisch 
over, maar wij mensen 
maken zelf natuurlijk ook 
geregeld brokken. Dus 
de vraag is: moet een zelf-
rijdende auto het net zo 
goed doen als de mens? Of 
moet-ie het beter doen dan 
de mens? Wat spreken wij 
daar  samen over af? Zodra 
dat duidelijk is, draagt 
het bij aan vertrouwen en 
wordt de technologie van-
zelf  breder geaccepteerd.’ 

In Finland worden de 
eerste regels over wat algo-
ritmen mogen al opgesteld. 
De Finse ombudsman 
voor gelijke behandeling 
beboette afgelopen april 
een financiële instelling 
omdat iemand die een 
krediet aanvroeg, door een 
algoritme was gediscrimi-
neerd. De aanvraag was 
louter afgewezen op basis 
van gegevens over geslacht, 
leeftijd, taal en woonplaats. 
De dienst verlener had de 
aanvrager niet verzocht zelf 
details over zijn persoonlij-
ke  situatie aan te leveren. 
De ombudsman oordeelde 
dat dit ‘discriminerende, 
statistische profilering’ 
is en legde een boete van 
€ 100.000 op.
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Onbehagen 2  Student

KIEZEN 
HOEFT 
NIET MEER: 
TECHNO IS 
OVERAL
We hebben geen idee welke beroepen 
over vijf of tien jaar wel of niet bestaan, 
betoogt FD-columnist en onderzoeker 
Saskia Nijs in haar essay. Zelf adviseert 
ze haar dochters vooral te ontdekken 
hoe technologie hun talenten kan 
ondersteunen (en niet andersom).

ol ben ik op tech-
nologie. Ik verslind 
de apps op mijn 
telefoon, werk graag 
af en toe een dagje 
thuis, en met grote 
belangstelling 

lees en volg ik alles wat te maken heeft met 
kunstmatige intelligentie en het internet 
der dingen. En dat terwijl mijn studie, Eu-

T

D O O R  
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ropese Studies aan de UvA, geen enkele link 
heeft gehad met technologie. Of toch wel? 
Tijdens mijn uitwisselingsprogramma met 
de universiteit van Milaan kwam ik door een 
administratief foutje, en dus vooral bij toe-
val, terecht in de technologie. Vanaf die dag 
is mijn interesse gewerkt voor alles wat wij 
als mens kunnen realiseren met behulp van 
technologie. Nooit voor gestudeerd, maar 
altijd mijn boeren verstand gebruikt.

Veel wordt geschreven en gesproken over 
de 21ste-eeuwse vaardigheden. Ze variëren 
qua volgorde maar gaan vooral over creativi-
teit, oplossingsgerichtheid, samenwerken, 
nieuwsgierigheid en technische vaardighe-
den. Vaardigheden waarmee we allemaal 
geboren worden en die in deze eeuw be-
langrijk blijken dan ooit. Maar helaas leren 
we nog steeds belangrijke vaardigheden af 
omdat we opgeleid worden voor een baan 
in de wetenschap, of om te werken in een 
fabriek, tegenwoordig ook wel kantoortuin 
genoemd.

Barista Moeten we nu allemaal gaan leren 
programmeren? Programmeurs zijn mo-
menteel niet aan te slepen, dus daar kun je 
in elk geval een boterham mee verdienen. 
Of neem data-analisten. Zij zijn momenteel 
de grootverdieners in de Londense City. 
Lijkt ook een goede investering. Maar wel-
licht hoeven we over vijf jaar helemaal niet 
meer te programmeren, en doen de robots 
dat gewoon zelf. Er zijn al robots die hun 
eigen robots creëren, dus waarom zouden 
wij daar nog voor nodig zijn? En ik kan 
straks zelf mijn data analyseren met allerlei 
handige apps, dus daar heb ik ook geen 
experts meer voor nodig.

We weten niet welke beroepen er over vijf 
of tien jaar wel of niet bestaan. Dus laten we 
eens onze menselijke vaardigheden gaan 
benutten. Daartoe moeten wat mij betreft 
twee dingen drastisch worden herzien. Ten 
eerste ons opleidingssysteem. We moeten 
vooral mensen opleiden die kritisch denken, 
oplossingen kunnen maken, willen samen-
werken en technologie leren gebruiken 
als toegevoegde waarde voor zichzelf. En 
ten tweede moeten we gaan bepalen welke 
beroepen van hoge waarde zijn voor onze 
maatschappij. Ons oude denken wat betreft 
salarisschalen mag volledig op de schop. 
De corporate ladder van fabrieksvloer tot 
directiekamer is niet langer realiteit, dus de 

Saskia Nijs

bijbehorende verschillen 
in salarissen ook niet. Een 
 barista die ervoor zorgt dat 
ik mijn dag goed begin, 
wordt daarvoor dus goed 
betaald.

Chirurg En wat moeten we 
dan zelf doen? Hoe kies je 
in hemelsnaam een toe-
komstbestendige studie? 
Volgens mij hoef je niet te 
kiezen tussen een goede 
vakman in de bouw wor-
den, of een programmeur 
in een hippe start-up. Alle 
vakken zullen met techno-
logie worden ondersteund, 
van chirurg tot accountant, 
van docent tot marketing- 
expert. Daarvoor hoef 
je niet alle ins en outs te 
kennen. Wel ben ik van 
mening dat we technologie 
niet langer van ons kunnen 
afschuiven en neerleggen 
bij de Mark Zuckenbergs 
en Elon Musks van deze 
wereld. Ik adviseer mijn 
dochters om de richting te 
kiezen die het best bij ze 
past. De een houdt van de 
exacte vakken, de ander zit 
op een kunstschool. Maar 
ik motiveer beiden ook om 
nieuwsgierig te zijn naar 
hoe technologie hen kan 
ondersteunen. Vloggen en 
games ontwikkelen zijn 
net zo waardevol als teke-
nen en zingen. Voor mij 
geldt altijd: mens en tech-
nologie samen. Zonder dat 
we exact zullen weten wat 
de toekomst gaat brengen.
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Onbehagen 3  Consument

WIE IS 
HIER NU 
EIGENLIJK  
NOG DE 
BAAS?
Burn-outs grijpen om zich heen, het 
schijnsel van smartphones en de angst 
iets te missen houden ons uit de slaap. 
Totale bereikbaarheid leidt tot stress. 
Moeten we onze smartphone wegsmijten 
of gaan we techniek eindelijk inzetten 
voor een werkelijk relaxter bestaan?

D O O R  

E L F A N I E  T O E  L A E R
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juiste touchpoints vindt 
om de boodschap bij de 
klant te krijgen (via bijvoor-
beeld billboards, radio-
spotjes of banners), oogst 
meer aandacht. Volgens 
Pérès ligt precies daar de 
link met digitale stress, bij 
aandacht.

‘Het zijn niet de digitale 
hulpmiddelen op zich, het 
is de manier waarop we ze 
inschakelen die tot proble-
men leidt’, zegt ze. Dus, een 
vergadering een halfuur 
voor aanvang per e-mail an-
nuleren maakt dat mensen 
druk voelen om continu 
hun inbox te checken. Iets 
wat niet nodig zou zijn als 
voor dit soort spoedmede-
delingen een sms of appje 
werd gestuurd.

Het in kaart brengen 
van de touchpoints die je 
door de dag heen gebruikt, 
geeft een confronterend 
beeld van de tijd die, vaak 
doelloos, wordt besteed 
aan appen, surfen, mai-
len en chatten. Door die 
touchpoints vervolgens 
op te schonen en ervoor 
te kiezen om bijvoorbeeld 
niet meer ’s avonds laat je 
werkmail te checken en 
’s ochtends vroeg sociale 
media te laten voor wat ze 
zijn, oogst je rust. Daar-
naast is het belangrijk 
om ‘boxes’ in te plannen, 
perioden waarin je focust 
op één ding: werken, lezen, 
sporten, kletsen. ‘De no-
thing-box moet hierbij niet 
worden vergeten’, aldus 
Pérès. Dit is een periode 
waarin je  mediteert of 

I

ij de bakker in de 
rij of op het perron 
voordat de trein 
komt, we hoeven 
ons nooit meer te 
vervelen. We staan 
met twee benen 

in de digitale wereld en daar is altijd wat te 
beleven. Jeetje, André Hazes geniet van zijn 
vrijgezellenleven ... Goh, mijn achter-ach-
ternicht is jarig ... Hee, de baas mailt om een 
afspraak te verzetten ...  En zo gaat de wacht-
tijd in mum van tijd voorbij.

Werk, vrienden en de rest van de wereld 
zijn nooit ver weg. Het lijkt zo onschuldig als 
een klant tijdens het uitlaten van de hond 
belt met een kort vraagje, maar al dat soort 
afleiding zorgt ervoor dat ons brein steeds 
minder rustmomenten kent. En die ontwik-
keling leidt volgens neurowetenschappers 
tot meer stress. Tegelijk zijn de efficiëntie, 
prikkels en afleiding die smartphones 
 bieden verslavend.

Het zal geen nieuws zijn, en toch blijkt de 
vraag hoe om te gaan met die toegenomen 
spanning maar lastig te beantwoorden. 
Want de telefoon op vliegtuigmodus zetten 
en eens even rustig genieten van het hier-en-
nu is niet per se de juiste oplossing.

De Vlaamse communicatiedeskundige 
Florence Pérès werkte ruim twintig jaar bij 
internetbedrijven en zag de digitale wereld 
van een plek waar je op vaste tijden en plaat-
sen inlogt, veranderen in een plek waarmee 
mensen continu in verbinding staan. Als 
gevolg van deze hyperconnectiviteit kampen 
meer mensen dan ooit met ADT (dat staat 
voor ‘attention deficit trait’). Deze niet-ge-
netische variant van het bekende ‘attention 
deficit disorder’ (ADD) kent dezelfde symp-
tomen. Mensen met ADT lijden onder een 
gebrek aan concentratie, presteren minder 
goed, stellen alles uit, zijn chaotisch, snel 
geïrriteerd en gejaagd.

Opschonen Pérès, inmiddels omgeschoold 
tot mindfulnesstrainer en consultant bij 
Better Minds at Work, wil dat probleem aan-
pakken. Met haar boek Digital Detox biedt 
zij een manier om de stress van hypercon-
nectiviteit in te tomen, en ze gebruikt daar-
bij de zogeheten Touchpoints-methode. De 
term ‘touchpoint’ komt uit de marketing. 
Het beschrijft de manier waarop informatie 
bij de ontvanger komt. De marketeer die de 
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‘Bedrijven achter kunstmatige 
intelligentie hebben nooit het 
algemeen belang in gedachten’
JARNO DUURSMA , TREN DWATCH ER

eventjes niets doet. ‘Geen 
tv, geen krant, geen boek, 
geen internet, geen andere 
verlokkingen. Je geniet en-
kel van je kopje koffie, thee, 
een smoothie of een pintje. 
Echt zoals in de reclame.’ 
Dat klinkt als een prettige 
maar enorme uitdaging.

Controle Trendwatcher 
Jarno Duursma ziet vooral 
heil in de hulp die kunst-
matige intelligentie ons 
kan bieden om ontspan-
ning te brengen. In zijn 
boek De digitale butler 
beschrijft hij hoe slimme 
technologie steeds meer 
verweven raakt met ons 
dagelijks leven en werk, en 
hoe deze ontwikkeling ons 
kan helpen. Door routi-
nematige klusjes over te 
nemen bijvoorbeeld, en tijd 
te besparen. 

Apps die je adviseren 
over dag- en weekplanning, 
een computerprogram-
ma dat controleert of de 
huurder van je deelauto be-
trouwbaar is, en inchecken 
met gezichtsherkenning. 
Hoeveel gedoe scheelt dat 
wel niet? En dan zijn er nog 
digitale diensten zoals  
Cortana van Microsoft en 
Siri van Apple. Alexa van 
Amazon, een spreek- 
assistent verwerkt in een 
speaker, die functioneert 
als hulp thuis en op het 
werk. Je kunt ‘haar’ vragen 
stellen over zaken zoals 
het weer en het nieuws, en 
vaak kan ze ook de oven 
aanzetten of zelfs bood-
schappen bestellen.

Kunstmatige intelligentie leert ons kennen 
en speelt steeds beter in op onze behoeften. 
Het weet dat je om zeven uur opstaat en  
dan een kopje koffie wilt. Door ons gedrag  
te analyseren kunnen ze uitgroeien tot  
een echte digitale butler, schrijft Duursma. 
 Minder stress dus. Mails beantwoorden,  
telefonisch een afspraak maken bij de  
kapper: de mogelijkheden zijn eindeloos – 
net als de risico’s.

‘Algoritmen zijn niet objectief’, weet hij. 

‘Dus wie zegt dat de keuze 
die een apparaat voor mij 
maakt, ook echt de juiste 
is? En wat te denken van 
‘deepfake’-software die 
mensen in beeld en geluid 
de vreemdste dingen kan 
laten doen of zeggen?’ 
Ook dat kan een bron van 
onbehagen en stress zijn. 
En dan is er nog de prijs 
die we voor al die services 
betalen: onze gegevens. 
‘Op zich hoeft het niet erg 
te zijn je gegevens te delen. 
Maar de bedrijven achter 
kunstmatige intelligentie 
hebben een commercieel 
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Elfanie toe Laer

belang om jou zo goed mogelijk te helpen – 
ze hebben nooit de samenleving als geheel 
in gedachte.’ Laat staan onze gevoeligheid 
voor verslaving, stress en burn-out. 

Maar ligt de macht nog wel geheel bij de 
techbedrijven met hun ondoorgrondelijke 
algoritmen? Onder publieke druk krijgen 
consumenten steeds meer controle over 
hun smartphonegebruik. Duursma wijst 
op P van Android, een update die onder an-
dere moet helpen smartphoneverslaving te 
voorkomen. Dit programma kan aangeven 
hoeveel tijd je aan een app besteedt en daar 
een maximum tijd aan toekennen, waarna 
de app niet meer te openen is.

Zullen dit soort slimmigheden mensen 
verlossen van hun hyperconnectiviteit? 
Zullen apparaten, die ons zó graag van 

dienst willen zijn, ons ook 
de ruimte bieden om af en 
toe mentaal te lummelen 
zodat er meer ruimte komt 
voor creativiteit? Zullen 
slimme vondsten van de 
techreuzen zorgen dat we 
niet op elk loos moment 
als een junk naar onze tele-
foon grijpen?

Uit-knop Duursma denkt 
van niet. ‘Alle apps, tools 
en websites snappen door 
kunstmatige intelligentie 
steeds beter wie wij zijn, 
wat we doen en waarom we 
dat doen. De smart phone-
beleving wordt daardoor 
hyperpersoonlijk, relevan-
ter en belangrijker voor 
ons. Ik merk gelukkig wel 
dat er een meer kritische 
houding richting smart-
phonegebruik is, maar 
massaal afkicken? Nee,  
dat zal niet gebeuren.’

Discussie voeren over de 
vraag wat de rol van tech-
nologie in ons leven is, en 
zou moeten zijn, is daarom 
nodig. ‘Bewustzijn van 
de risico’s is vereist’, zegt 
Duursma. ‘We moeten be-
spreken hoe we onze men-
selijke waarden in stand 
willen houden.’ Of we dan 
besluiten om af en toe een 
nothing-box in te plannen, 
het beeldscherm op zwart-
wit zetten of de digitale as-
sistent gewoon uit te doen, 
dat zullen we toch echt zelf 
moeten bepalen.

stelt slimme technologie zich 
op als vijand of juist als vriend? 
Het is maar hoe je het bekijkt. 

Florence Pérès (1975) richt zich met haar 
boek ‘Digital Detox’ op digitale ontgif-
ting, voor een gezondere verhouding 
met technologie en constante verbin-
ding. Trendwatcher Jarno Duursma 
(1976) schreef ‘De digitale butler’ met 
het idee dat we technologie juist moe-
ten benutten om alle facetten van ons 
leven positief te beïnvloeden. Proble-
men met nieuwe technologie los je met 
nieuwe technologie op, nietwaar?

DETOX OF 
BUTLER?

I

De digitale 
butler, kansen 
en bedreigingen 
van kunstmatige 
intelligentie,  
Jarno Duursma,  
Haystack 2017

Digital detox, 
minder 
technostress 
en meer focus 
dankzij de 
Touchpoints-
methode,  
Florence Pérès,  
Lannoo 2017
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DE OVERHEID  
MOET MEER 
DURVEN

Overheid en ICT staan niet bekend als een 
gelukkige combinatie. Toch moet ook de 
overheid digitaal transformeren. Om te slagen 
moeten kleine bedrijven vaker de kans krijgen 
mee te denken, vindt Rob de Werd, die vanuit 
het ministerie van Binnenlandse Zaken 
digitalisering moet aanslingeren.

D O O R 

S A N D R A  O L S T H O O R N

e overheid heeft 
geen beste naam in 
de wereld van ICT. 
De verhalen over 
jarenlange, miljoe-
nen verslindende 
projecten die vervol-

gens een gebrekkig, of soms zelfs helemaal 
geen eindproduct opleveren, zijn bekend. 
Tegelijk speelt er een veel groter probleem, 
voor de lange termijn. De volgende vragen 
zullen beantwoord moeten worden: wat 
betekent digitalisering voor de overheid van 
de toekomst, het systematische gebruik van 
data, platforms en algoritmen, en hoe ga je 
daarmee om?

Rob de Werd is directielid Informatiesa-
menleving en Overheid bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, de afdeling die 

D

Achtergrond  Publieke sector
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CV
ROB
DEWERD
(1981)

‘Deontwikkelingvan ideenaar
eenconcepteneenwerkendeapp
duurdevierdagen.Zozie jewater
mogelijk isals je ietsderuimtegeeft’
ROB DE WERD, MIN ISTER IE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

digitale transformatiebinnendeoverheid
moetaanslingeren.Tervoorbereidingop
hetgesprekmethetFDstuurtDeWerdeen
rapportdateenjaargeledendoortopamb-
tenaren,wetenschappersenmensenuit
hetbedrijfslevenisopgesteld.Hetgaatover
denoodzaakvoordeoverheidommeete
komenindedigitalevernieuwingsgolf.De
burgerverwachtdathij steedsmeerdigitaal
kanregelen.Bovendienmagdeoverheid
technologie,diemisschienkanhelpenbij
vraagstukkenalsarmoedeenbeterege-
zondheid,niet latenlopen.Ooknietvanuit
economischperspectief.

Hetrapport (‘MaakWaar!’geheten)
begintevenwelmetdeconstateringdatde
overheiddoorgaanstraaginnoveertendat
digitaliseringnogteveelblijfthangenbij in-
formatieopwebsitesendigitaleformulieren.
‘InternationaalgeziendoetdeNederlandse
overheidhetzoslechtnognietmetdigitale
dienstverlening’,steltDeWerd.Wenemen
hetbijvoorbeeldinmiddelsvoorliefdathet
invullenvaneenbelastingformulier inveel
gevalleneenkwestievanminutenisgewor-
den.Enmiljoenenburgerskunnenhun
gegevensviadesiteMijnOverheidinzien.
‘Maardevraagisookhoewealsoverheidmet
technologieomgaaninalonswerk.’

Kleine spelers Depolitiekewilnieuwetech-
nologieënteomarmeniser,volgensDeWerd.
‘Inhetregeerakkoordzijnambitieuzedoelstel-
lingenopgenomen.Verantwoordelijkstaats-
secretarisRaymondKnopsnoemttijdens
publiekeoptredenssteevastdenoodzaakte
experimenterenmetdewereldbuitendeover-
heidendaarbijookfoutendurventemaken.’

PreciesdatdoetDeWerdmeteengroep
jongeambtenaren.Maarvoordathetge-
bruikvannieuwetechnologieookbijde
overheidvanzelfsprekendis,moetener
nogwelwatobstakelsoverwonnenworden,
erkenthij.Het isookweernietzodathij veel
zendingswerkmoetverrichten.Overheids-
organisatiesdoorhethele landzijnmetde
transformatieaandeslag.Enerwordtop
verschillendeplekkengeëxperimenteerd.
‘Hoeverbredenwedeolievlek,dat isdebe-
langrijkstevraag’,aldusDeWerd.

Bestuurs-
kundige Rob
deWerd is
sinds 2016
lid van het
directieteam
Informatie-
samenleving
enOverheid
bij het mi-
nisterie van
Binnenland-
se Zaken en
Koninkrijks-
relaties, ver-
antwoorde-
lijk voor de
portefeuille
Dienstver-
lening en
Innovatie.
Eerder werk-
te hij onder
andere aan
Tilburg Uni-
versity en in
de Tweede
Kamer.
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SandraOlsthoorn

overheidgemakkelijkergezegddangedaan.
‘Gaaterbijeenbedrijf ietsmis,danisdatna-
tuurlijk jammer.Maardeoverheidheefteen
bredereverantwoordelijkheid.Gaatdaariets
mis,dankunnenburgersdaarveel lastvan
hebben.Bovendienkunnenzenietzomaar
overstappennaareenandereleverancier.’

Maarexperimenterenkanwelvolgens
DeWerd. ‘Zogaanwemeteenaantalge-
meentendekomendemaandenverkennen
welkenieuwemogelijkhedenerzijnop
hetgebiedvanregievanburgersoverhun
gegevens,endusdigitale identiteit.Metde
gemeentengaanweaanhunbalie, samen
metmensendiedatwillen,eenpaarmoge-
lijkhedenuitproberen.’

GoudmijnEenbelangrijk obstakel voor
digitale transformatiebij deoverheid
blijft het aantrekken van ICT-talent. ‘Dat
is lastig voor alle organisaties, dusook
voorons’, zegtDeWerd. Studentenhebben
er tegenwoordig allemaal eeneigen
bedrijfje bij, constateerdehij bij een recent
werkbezoek vande staatssecretaris aande
nieuwe JheronimusAcademie voordata-
wetenschappen inDenBosch.

Eenvandemanierenomdeoverheidbij
dezedoelgroepbeteropdekaart tezetten,
iseenspeciaal traineeschapbijhetCentraal
BureauvoordeStatistiek,eengoudmijn
voordataspecialisten.Eenanderegoede
aanpakis talentnietvast tepinnenopén
werkplek,bijeenministerie.DeWerd: ‘Het
idee is tevoorkomendatministeriesmet
elkaarconcurrerenomdezelfdemensen.
Daaromorganiserenwehetzodat talent
binnendeoverheidmobielkanzijn.’

MaarwatdeoverheidvolgensDeWerd
nuwerkelijkeenonderscheidendewerk-
gevermaaktvoorICT-talent, isde inhoud
vanhetwerk. ‘Jedraagtbijaanoplossingen
voormaatschappelijkeproblemen. Jehebt
impactdoorhetverbeterenvanmobiliteit,
veiligheidofdienstverleningdieaansluitbij
watburgerswillen.Datmaakthetnatuurlijk
heel interessant.’

Eenvandeobstakels isdatdeoverheiden
kleine,vernieuwendebedrijvenelkaar lastig
wetentevinden.Delangeenkostbareaan-
bestedingsproceduresbijvoorbeeldhelpen
niet.Overhedenmoetenprojectennueen-
maalaanbesteden,endoorgaansgebeurt
datmet ingewikkeldeprocedureswaaraan
kleinerespelersnietwillenenkunnenmee-
doen.Hierdoorsluitdeoverheidvaakmeer-
jarigemantelcontractenmetgrotespelers,
enloopthet innovatiefvermogenvankleine-
repartijenmis.

Omdaarwataantedoenwordtvolopge-
experimenteerdmetmanierenomstart-ups
endeoverheidmetelkaar tematchen,vertelt
DeWerd.Zowerkenverschillendeoverhe-
denmethetconceptStartupinResidence,
waarbijkleinepartijeninschrijvenopeen
maatschappelijkvraagstuk.Geselecteerde
partijenkunnenvervolgensgedurendeeen
aantalmaandenbijeenoverheidaandeslag
methet ideedatzehebbeningebracht.

Inschrijvingviaeenwebsite, inditgeval
startupinresidence.com,maaktmeedoen
toegankelijkenefficiënter, zegtDeWerd.
‘Deorganisatieregeltdathetaanbeste-
dingstechnischcorrectgebeurt, zonderdat
deinschrijvershetgevoelhebbendatzedrie
telefoonboekenmoeteninvullen.’

InAmsterdamleverdedevraagwat te
doenmetrondslingerendplastic inparken
alhet ideeopommeteen3D-printerbank-
jesenstoelenvandatafval temaken.

HetministerievanBinnenlandseZaken
sponsorderecentelijkeengrotehackathon
inGroningen.Ruim600deelnemersuit22
landendachtendaarmeeoveroplossingen
voorallerleimaatschappelijkevraagstuk-
ken.Daarkwamondermeerhet ideeuitom
metbehulpvanblockchaintechnologiede
internationaledistributievanmedicijnen
transparanter temaken.Ditomdatnunog
medicijnenverdwijnenofwordenvervalst.

DeWerd: ‘Deontwikkelingvanideenaar
eenconcepteneenwerkendeappduurde
vierdagen.Het laatzienwaterkanals je iets
deruimtegeeft.’

Digitale identiteit Durvenexperimente-
ren,werkeninkortecyclussenenniet teveel
sturenopeindproductenzijnbelangrijke
voorwaardenominnovatie totstandte
brengen.DeWerd: ‘Kleinebedrijvenmoeten
deruimtekrijgenommeteigenideeënte
komen.Wantdanhaal jehetmeesteuithun
creativiteit.Somslevertdatwatop,soms
niet,maaruiteindelijkhaal jede investering
ernettoweluit.’

Vooralsnogisexperimenterenvoorde
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‘ WE MOETEN 
VERLIEFD 
WORDEN OP HET 
PROBLEEM VAN 
DE KLANT’
Welke lessen leerde Kumsal Bayazit, voorzitter 
van het Technology Forum van Relx Group, bij de 
grootscheepse digitalisering van het concern? 
‘We doen nu dingen waar ik toen ik veertien 
jaar geleden startte bij het concern niet van had 
durven dromen.’

D O O R 

J O B  W O U D T 
B E E L D 

T I M O T H Y  F O S T E R

Interview  Kumsal Bayazit, Relx Group
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V

eertien jaar be-
kleedt Kumsal 
Bayazit zware 
commerciële en 
strategiefuncties 
bij Relx Group, in 
Nederland bekend 

als het bedrijf achter Elsevier. Daarmee geldt 
ze gerust als een van de architecten achter 
de verbouwing van het Brits-Nederlandse 
concern. Thans is ze hoofd Europa van Reed 
Exhibitions, de beurzen- en congresdivisie 
van het bedrijf.

Relx Group ontwikkelde zich de afge-
lopen jaren van een traditionele uitgever 
tot een bedrijf dat informatie en data-ana-
lyses levert aan professionals. Maar de 
verbouwing is nog lang niet voltooid. Relx 
Technologie vormt volgens Bayazit de rode 
draad, van het ontwikkelen van websites, 
apps, databanken en zoekmachines tot het 
gebruik van de allerslimste algoritmen en 
technieken voor ‘machine learning’. ‘Het 
helpt ons om resultaten voor onze klanten te 
verbeteren en om onze leidende posities te 
versterken’, zegt ze.

Bayazit vertelt bijvoorbeeld met groot 
enthousiasme over Wunelli. Het is een tech-
bedrijfje uit het Britse Portsmouth, dat sinds 
2014 onder de risicodivisie van de groep valt. 
Wunelli ontwikkelt apps en andere toepas-
singen die het rijgedrag van de automobilist 
nauwgezet kunnen volgen. Voor verzeke-
raars biedt dit belangrijke informatie om 
op maat gesneden polisvoorwaarden op te 
stellen. ‘Maar ook voor polishouders is het 
makkelijk. Jonge automobilisten betalen 
bijvoorbeeld vaak een hoge premie. Dankzij 
deze technologie kunnen ze zelf aansturen 
op snelle verbetering van hun rijgedrag en 
daarmee op een lagere premie.’

In niets lijkt het voormalige Reed Else-
vier nog op de bundeling tussen het Britse 
uitgeefhuis Reed en het Nederlandse Else-
vier. In het fusiejaar 1992 kende het bedrijf 
een baaierd van hoofdzakelijk papieren 
uitgaven, van vakblad Boerderij tot het we-
tenschappelijke tijdschrift The Lancet, van 
het Algemeen Dagblad en NRC tot de Hol-
lywood-uitgave Variety. Niet veel later kocht 

‘Sterke en unieke datasets 
zorgen ervoor dat wij 
buiten het bereik blijven 
van grote techbedrijven’
KUMSAL BAYA ZIT,  REL X G ROU P
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vervelend en niet te doorgronden? Welnee, 
geen moment heeft zij zich verveelt bij Relx 
Group. ‘We doen nu dingen waar ik veertien 
jaar geleden niet van had durven dromen.’

1.
DE KLANT,  
DE KLANT EN NOG 
EENS DE KLANT

U
itgevers zijn sinds de komst 
van internet, midden jaren 
negentig, terechtgekomen in 
een nieuw krachtenveld. Met 

veel machtsvertoon hebben techbedrijven 
als Google, Amazon en Facebook zich in de 
strijd gemengd. Vooral publieksmedia die 
afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten, 
zuchten onder hun komst.

Relx Group richt zich op professionele 
doelgroepen. De informatie is er niet voor 
vermaak, maar moet ertoe leiden dat klan-
ten betere beslissingen kunnen nemen, be-
tere resultaten kunnen behalen en produc-
tiever werken. Die missie ontwikkelde het 
bedrijf al al als uitgever van (papieren) vak-
bladen en wetenschappelijke tijdschriften 
en organisator van beurzen en congressen. 
In het digitale tijdperk gebeurt dat alleen op 
snellere en nog veel effectievere manieren. 

Meermalen benadrukt Bayazit tijdens 
het interview het belang van de klant. ‘Op-
timale bediening van onze klanten is als 
missie onveranderd gebleven’, zegt zij. ‘We 
zijn zeer klantgericht, we begrijpen de seg-
menten waarin we werken als geen ander. 
We hebben altijd sterke en unieke datasets 
gehad. Dat is een duurzame verzameling 
van gegevens, die we aanhoudend weten te 
versterken. Dit zorgt er overigens ook voor 
dat wij buiten bereik blijven van de grote 
techbedrijven.’

het pas gevormde concern 
de Amerikaanse online-
databank voor bedrijven 
LexisNexis, nog altijd een 
van de meest bepalende 
en dure acquisities in zijn 
geschiedenis.

En toen kwam het 
internet en veranderde 
de wereld voor uitgeverij-
en compleet. De eerste, 
bepaald niet geringe slag 
was die van print naar 
digitaal. Voor Relx Group 
kan die als voltooid wor-
den beschouwd. Slechts 
elf procent van de con-
cernomzet van € 8,4 mrd 
komt uit papier en dat is 
vooral doordat sommige 
klantengroepen er maar 
geen afscheid van willen 
nemen. 

De afgelopen jaren is 
de groep veranderd van 
een digitale informa-
tieverzamelaar en -leve-
rancier in een expert in 
data-analyse. Van de ruim 
dertigduizend medewer-
kers zijn er achtduizend 
actief als IT-specialist 
of data-analist. Naast 
wetenschappelijke en 
professionele informatie 
levert Relx steeds meer 
producten die allerlei 
snelle data-analyses mo-
gelijk maken. Zo kunnen 
verzekeraars in een mum 
van tijd hun risicoanalyses 
maken en een offerte aan 
hun klant bieden, kunnen 
luchtvaartmaatschappijen 
dankzij data-analyse hun 
vloot efficiënter inzetten 
en kunnen academici effi-
ciënter en effectiever hun 
onderzoeksgegevens via 
Elsevier verzamelen. Met 
al die terabytes aan infor-
matie is de sky opeens de 
limit.

Kumsal Bayazit deelt 
graag haar tips en ‘take 
aways’ over de veranderin-
gen bij Relx Group. Vakin-
formatie saai? Databan-
ken suf? IT-oplossingen 

fd. _ F D  T R A N S F O R M E R S  _  0 6 5



2.
WEES CENTRAAL  
EN DECENTRAAL

T
echnologie heeft de organi-
satiestructuur van het con-
cern wezenlijk veranderd. 
Reed Elsevier was in de ja-

ren na de fusie als een vloot van allemaal 
kleine scheepjes: decentraal, dicht op de 
markt, met uitgevers als de onmisbare 
schakel tussen auteurs en hun publiek. 
Alleen de financiële sturing gebeurde  
centraal, vanuit het hoofdkantoor.  
Dat model heeft zich nu ontwikkeld, meer 
op basis van de behoeften van klanten. 

Technologieplatforms vereisen een  
wereldschaal. Kennis en kunde van soft-
wareprogramma’s, dataverwerking,  
kunstmatige intelligentie of opensource- 
netwerken mogen niet verstopt blijven  
in de verschillende scheepjes in de orga-
nisatie.

‘De pendule gaat nu veel meer richting 
wereldwijd in plaats van lokaal’, zegt Baya-
zit. ‘Maar dat wil niet zeggen dat lokale be-
trokkenheid en focus niet even belangrijk 
zijn. Zo gebeurt bijvoorbeeld bij de juridi-
sche divisie nog heel veel lokaal, net als bij 
de verzekeringssector. Uiteindelijk begint  
het ook hier met onze klanten, de neuro-
loog, de medische advocaat, de risk mana-
ger en ga zo maar door.

We organiseren ons rond die klanten,  
en de ideeën komen ook van ons product-
management en vanuit de hele organisa-
tie. Zij moeten de vraagstukken waar onze  
klanten mee zitten, zien te formuleren.  
Maar vervolgens werken we met wereld- 
wijde technologiegroepen voor het ont-
werp en de prototypen. Op hun beurt krij-
gen zij vanuit de organisatie weer feedback 
om snel aanpassingen te kunnen doen.’

‘Vaak beginnen we met 
een paar klanten die ons 
helpen, dan testen we en 
passen we snel aan’
KUMSAL BAYA ZIT,  REL X G ROU P

CV 
KUMSAL  
BAYAZIT  
(1974)
Kumsal Bayazit volgde 
geen opleiding informa-
tica of datawetenschap. 
Ze studeerde af als eco-
noom aan de Universiteit 
van Californië, waarna ze 
aan de slag ging bij orga-
nisatieadviesbureau Bain 
& Company. Naast haar 
werk behaalde Bayazit 
een MBA aan Harvard 
Business School. 

Veertien jaar geleden 
trad ze in dienst bij Relx 
Group, waar ze sinds 
begin 2016 verantwoor-
delijk is voor de Europese 

activiteiten van Reed 
Exhibitions, het beurzen- 
en congresonderdeel van 
de groep. Sinds 2013 is ze 
tevens voorzitter van het 
Relx Technology Forum, 
waarbinnen de techno-
logieleiders die verschil-
lende klantensegmenten 
bedienen, samenwerken 
als één team. Eerder was 
Bayazit chief strategy 
officer van het concern in 
Londen en daarvoor was 
ze verantwoordelijk voor 
de strategie bij dochter-
bedrijf LexisNexis. 

3.
DURF 
PROJECTEN  
TE STOPPEN

N
ieuwe initia-
tieven zijn 
belangrijk 
om autono-

me groei te stimuleren. Zo 
komt de helft van de omzet-
groei bij de verzekeraars uit 
nieuwe producten. De 
teams die dit mogelijk 
moeten maken, krijgen een 
zorgvuldige behandeling. 
Dat wil zeggen dat het ma-
nagement allerlei mijlpa-
len inbouwt waarmee het 

het succes van een project 
nauwgezet volgt. ‘Vaak be-
ginnen we klein, met een 
paar klanten die ons erbij 
helpen en ons feedback ge-
ven. Dan testen we en pas-
sen we snel aan. Het aardi-
ge is dat klanten op die 
manier ook goed zelf een 
eigen businesscase kun-
nen maken als ze ons pro-
duct willen aanschaffen.’

Een slagingskans van 
honderd procent bestaat 
niet volgens Bayazit. Het 
is dan zaak om tijdig de 
stekker uit een initiatief te 
trekken. ‘Bij de beoordeling 
moeten we objectief zijn’, 
zegt Bayazit. Voortgaan 
met een fantastisch lijkend 
product dat geen waarde 
toevoegt voor klanten 
heeft geen zin. ‘We moeten 
verliefd worden op het pro-
bleem van de klant, niet op 
de oplossing ervan.’
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4.
MUREN  
ZIJN ER OM  
TE SLOPEN

D
oelgroepen 
en de daarbij 
horende 
marktbewer-

king mogen compleet ver-
schillen, maar dat wil vol-
gens Bayazit niet zeggen dat 
dit tot hoge muren in de or-
ganisatie moet leiden. Een 
van haar eerste daden als 
chief strategy officer was 
indertijd het opzetten van 
een forum voor de technolo-
giedirecteuren in het be-
drijf, het CTO Forum. Iedere 
zes weken bracht Bayazit 
hen fysiek bij elkaar. Inmid-
dels kennen de deelnemers 
aan het overleg elkaar goed 
en is het aantal fysieke ont-
moetingen teruggebracht 
tot twee per jaar. Er zijn nu 
geregeld vergaderingen via 
videoconferenties. Dan de-
len de technologiedirecteu-
ren hoe ze bepaalde vraag-
stukken oplossen. Ook 
kunnen ze zo technologen 
met potentie interessante 
carrièrepaden bieden door 
ze effectiever in te zetten in 
de organisatie en de plan-
ning van de diverse projec-
ten goed op elkaar af te 
stemmen. 

Zijn de divisiedirecteu-
ren niet bang zo hun 
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‘We identificeren 
mogelijke acquisities vaak 
na tips van medewerkers 
of klanten’
KUMSAL BAYA ZIT,  REL X G ROU P

beste mensen kwijt te raken? ‘Zo werken wij 
niet’, reageert Bayazit. ‘Dat is een ouderwet-
se manier van denken. Laat mensen vooral 
uitvliegen. Onze technologen zijn geweldig 
nieuwsgierig. Hoe meer uitdagingen ze heb-
ben, hoe hoger hun betrokkenheid. We co-
ordineren wel de planning van de projecten. 
We zoeken altijd naar pragmatische oplos-
singen om onze mensen te laten werken aan 
nieuwe soorten problemen en uitdagingen.’

5.
BENUT DE 
TECHNOLOGIE  
TEN VOLLE

E
en kleine acquisitie met grote 
gevolgen. In 2004 versterkte – 
toen nog – Reed Elsevier zich 
met HPCC, een technologisch 

platform uit de VS dat in staat was enorme 
hoeveelheden data te bewerken. Big Data 
moest nog een buzzword worden. 

‘Het was een relatief kleine aankoop, met 
ontwikkelde technologie’, aldus Bayazit. 
‘We brachten het onder in ons onderdeel dat 
risicoanalyses maakt, waar de zoekmachines 
aanvankelijk werkten met openbare bestan-
den van publieksgegevens. Vervolgens heb-
ben we het HPCC-platform naar juridische 
bestanden gebracht en dat opende werkelijk 
onze ogen. Het verbinden van wetgeving met 
individuele zaken en namen van rechters was 
voorheen zeer tijdrovend. Zo was het zeer kost-
baar om twee miljoen namen te linken. Dat 
duurde twee jaar. Met HPCC hadden we in een 
mum van tijd tachtig miljoen links, ook nog 
eens met directe updates in het bestand. Daar-
na zijn we HPCC ook gaan inzetten bij Science 
Direct, voor zoekopdrachten, analyses en aan-
bevelingen in wetenschappelijke literatuur.’
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Job Woudt

8.
PERSOONLIJKE 
COMMUNICATIE  
BLIJFT

B
ayazit leidt sinds begin 2016 
de Europese activiteiten en 
de 2000 daarbij horende me-
dewerkers van Reed Exhibiti-

ons, de grootste organisator van beurzen 
en congressen in de wereld. Het is haar vijf-
de functie binnen het concern in de afgelo-
pen veertien jaar. Wat heeft deze divisie ei-
genlijk nog te zoeken bij Relx Group? ’We 
gebruiken data en technologie om deze 
vorm van communicatie verder te verbete-
ren. Zo bouwen we platforms waarmee we 
de bezoekers beter kunnen matchen met 
standhouders. Daardoor kan een beursbe-
zoek veel efficiënter worden gedaan. Ook 
meten we steeds verfijnder de bezoekers-
stromen en kunnen we suggesties doen 
voor verbetering van de inrichting van een 
beurs. Met onze datatechnologie kunnen 
we ook bezoekers aanbevelingen doen voor 
hun bezoek.’

Bayazit legt verder uit dat de activiteiten 
van dit onderdeel nog altijd goed zijn voor 
vijftien procent van de omzet, stevige groei 
en een flinke bijdrage aan de winst. Met al 
die aandacht voor data, digitalisering en 
technologie bewijzen de vakbeurzen en de 
congressen, met persoonlijke interactie 
tussen bezoekers en standhouders, zich 
nog altijd als een blijvertje. Bayazit: ‘Naast 
digitalisering is de face-to-face communi-
catie een zeer sterke vorm van communica-
tie, en dat blijft zo.’

6.
STAAR JE 
NIET BLIND 
OP SILICON 
VALLEY

R
elx Group 
zit in Sili-
con Valley 
tussen de 

technologiebedrijven. 
Maar er zijn meer manie-
ren om kennis te vergro-
ten en talent binnen de 
poorten te krijgen. Zo 
heeft het concern samen-
werkingsverbanden met 
universiteiten. De weten-
schappelijke divisie Else-
vier kent allianties met 
Universiteit Leiden en 
Amsterdam Data Science, 
een verbond tussen plaat-
selijke kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven. Baya-
zit: ‘We hebben al 110 
mensen in dit team gekre-
gen, met alle nationalitei-
ten in de wereld. Er zijn 
meer studenten die voor 
Elsevier kiezen dan voor 
Facebook of Google.’ Ook 
zijn er allianties met bij-
voorbeeld universiteiten 
in Cardiff, in Londen en in 
de Amerikaanse staat 
North Carolina. In deze 
staat ontwikkelde het ook 
een eigen ‘technologie-
hub’, net als in Atlanta, 
Londen en Shanghai. Hier 
is het leeuwendeel van de 
achtduizend techmede-
werkers gestationeerd. 
‘Intern hebben we een 
“tech-trackplatform” ge-
bouwd voor carrièreont-
wikkeling. Het is een we-
reldwijd systeem waarin 
ook alle vacatures staan.’

7.
BLIJF  
KOPEN EN 
VERKOPEN

R
elx Group 
mikt op au-
tonome 
groei door 

zelf met nieuwe diensten 
en producten te komen en 
nieuwe markten te ont-
ginnen. Maar kleine, ge-
richte acquisities helpen 
het concern ook verder, 
bijvoorbeeld om technolo-
gie of specifieke content 
in huis te halen. ‘En we 
desinvesteren als een acti-
viteit niet meer past en die 
beter ergens anders tot 
haar recht kan komen’, 
zegt Bayazit. 

De duurste aankoop 
dateert uit 2008, toen het 
bedrijf $ 4,1 mrd neertelde 
voor data-analysebedrijf 
ChoicePoint. Begin dit 
jaar verwierf Relx voor 
€ 672 mln ThreatMetrix, 
een technologiebedrijf uit 
San José dat is gespeciali-
seerd in identiteitsinfor-
matie en risico-analyse. 
Het ging hier vooral om 
de kennis en de 250 mede-
werkers van het bedrijf. 

De strategieafdeling 
speelt bij dit soort aanko-
pen een belangrijke rol. 
Daar worden mogelijke 
acquisities geïdentifi-
ceerd, vaak na tips van 
medewerkers of klanten. 
Ook wordt daar een 
businesscase opgesteld. 
Vervolgens is het aan de 
collega’s van fusies en 
overnamen om de onder-
handelingen tot een goed 
einde te brengen.
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EEN
TWEEDE
JEUGD

Sectoren Revanche indebranche

Wienietkandigitaliseren,moet
slimzijn.Neembioscopen,het
vertrouwdereisbureauende
winkelomdehoek.Diegeven
zichnog langnietgewonnenaan
digitaleconcurrenten.Sterker,
zevindenzichopnieuwuit.Zoals
dezedrievoorbeelden indrie
verschillendebranches.

B E E L D : I S T O C K I M A G E S
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Casus1

eDuitse
reisorgani-
satieTUI
werdgroot
doorho-

telkamers intekopenente
verkopen,endoordeverkoop
vanall-inclusivevakantie-
bestemmingen.Heteerste
doenonlineboekingssites
alsAirbnb,Booking.comen
Expedianubeter,het tweede
kandeconsumentmakkelijk
zelfdoen.EindeTUIdus?Nee,
zekerniet.

Onder leidingvanFritz
Joussen,ceosinds2013,heeft
dereisorganisatievooreen
radicaalanderestrategie
gekozen.Deonderneming
investeertenormebedragen
ineigenresortsencruisesche-
pen.TUIheeft inmiddelsruim
380hotels,15cruiseschepen
en6vliegmaatschappijenmet
150toestellen.

TUIwasvanoudshereen

REISORGANISATIE
SCHEPT ZIJN EIGEN
PARADIJS
Wiegaaternognaareen
reisbureau?Booking.comenco
hebbendie reisbemiddelaars
natuurlijkuitdemarktgeduwd.
Maarsommigespelers vechten
creatief terug,met fysieke
middelen.TUIbijvoorbeeld.

D O O R

J E R O E N B O S
handelsbedrijf.Voordekomst
vaninternethaddenreisbu-
reauseenduidelijke toege-
voegdewaarde:zemaakten
hetreisaanbodinzichtelijk
enregeldenboekingen.Maar
onlinespelersalsBooking.
comenExpediazijnzoveelef-
ficiënterdatzijdetraditionele

intermediairsuitdemarkt
drukken.

HetantwoordvanTUIop
dezeontwikkeling isverticale
integratie.Hetbedrijfwilalle
reisdienstenvanuitzijneigen
winkel leveren:vanhet idee
vooreenvakantie,advisering
enhetboekenvandereis,
totvluchten,hotels,cruise-
schepenenexcursiesopde
bestemming. ‘Dat levertveel
meerop,zekerals je jeklan-
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tenenhunwensenheelgoed
kent.Dankunjeextraservices
enproductenopmaataanbie-
den’, zei topmanJoussenal
eerder tegenhetFD.

TUIkiestvoor locatieswaar
heteen(semi)monopoliekan
opbouwen.Geenstedentrips
naarNewYorkdus,ofeen
weekendjeParijs.Zo’ntripje
kandeconsumentopinternet
gemakkelijkzelfbijelkaar
sprokkelen.Dat ishetdomein
vanBookingenExpedia.Maar
eenvakantienaarJamaicaof
deKaapverdischeEilandenis
eenanderverhaal.Opdatvlak
kandeconsumentbijnaniet
meeromTUIheen.Hetbedrijf
heeftnaareigenzeggeneen
marktaandeelvanzeventig
procent invluchtenvanEu-
ropanaarJamaica.Enopde
KaapverdischeEilandenzijn
inmiddelsallevijfsterren-
hotelsvandeDuitsevakan-
tiegigant. ‘Metonzeverticale
integratiezijnwebehoorlijk
sterk’,aldusJoussen.

Metdekeuzeomeengroot
deelvandejaarlijkse€1mrd
investeringenineigenhotels
enschepentesteken,onder-
scheidtTUIzichvanandere
touroperators.Dieschrikken
vaakterugvoorkapitaalin-
tensieve investeringenen
blijvenhetgevechtaangaan
metBookingenExpedia.
MaardestrategieheeftTUI
geenwindeierengelegd.De
bedrijfsresultatenzijnsterk
verbeterd.Naareigenzeggen
hoefthetreisbedrijfnietmeer
bangtezijnvoordigitaleboe-
kingssites.Het iszelfsomge-
keerd. ‘Wekunnenzelfsgeld
verdienendooreendeelvan
onzecapaciteitopdezeboe-
kingsplatformsaantebieden.’

VERTICALE STRATEGIE

TUIzegtnuzelfsgeld teverdienen
dooreendeel vandeeigencapaciteit
opboekingsplatformsalsExpedia
enBooking.comaantebieden
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Casus2

etzoueen
filmscript
kunnenzijn:
bioscoop-
eigenaar

dreigt failliet tegaandoorde
komstvanNetflix,HBOen
Videoland.Hij investeertzijn
laatstespaarcenteninverbe-
teringvandeeigenzaak.De
verbouwingduurteindeloos,
vrouwenkinderenkerenzich
vanhemaf.Niemandheeft
ernoggeloof in,behalvede
ondernemerzelf.Maarziehier,
nadeverbouwingkomende
klantenweermassaalnaarde
zaal.Onzeheldherenigtzich
metzijnfamilie.

Eenmodernverhaalmet
eenmoraal?Nounee:het

DEBIOSCOOP
SCHUDTOP ZIJN
GRONDVESTEN
Indestrijdomdeaandachtvan
filmkijkers trekkenbioscopen
allesuitdekastomNetflixde loef
af testeken.Bewegendestoelen
enwatersproeierszorgenvooreen
socialebelevingdie je thuismeteen
VR-brilop jeneusnietkuntervaren.

D O O R

J O B W O U D T
script iszelfsalmeerdan
dertig jaaroud.Alleenwerd
derolvanschurktoenniet
doorNetflixgespeeld,maar
door ‘deverslindendekracht
vanvideoendeexpansie
vanhetaantal teontvangen
televisiekanalen’.Hetwaren
indertijddewoordenvande
NederlandseBondvanBiosco-
penenFilmondernemingen,
terugte lezeninhetdigitale
FD-archief.

Tochisereengrootverschil
metnu. Indejarentachtigwas
sprakevaneenalarmerende
dalingvanhetbioscoopbe-
zoekenverpauperingvan
zalen.Teldendebioscopenin
1978nog30,5miljoenbezoe-
kers,zevenjaar laterwasnog
minderdandehelfthiervan
over. In1992warenheter
nogmaar13miljoen. In2017
werdendaarentegenbijna36
miljoenkaartjesverkocht.
Perhoofdvandebevolking
bedroeghetaantalfilmbezoe-
kendat jaar2,1,waarmeewe
weerterugzijnophetniveau
vanveertig jaargeleden.Deto-
taleomzetkwamvorig jaaruit
op€302mln,hetviervoudige
vandie inrampjaar1992.
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Bioscopenhebbeneenlange
traditie indeomgangmet
disruptors,ofhetnudete-
levisie,devideotheekofde
digitalevideodienst is.Hun
antwoordlaatzichkernachtig
samenvattenindevolgende
formule: forse investeringen
innieuweenbestaande
complexen,betereservice-
verlening,beterfilmaanbod
enmeermogelijkhedenom
tereserveren.Het isderecep-
tuuruithet jaarverslagvan
1995vandebioscoopbond,
maarnogaltijdbruikbaar
omdeexploitatieopordete
krijgen.

Bioscopenvannuinveste-
renvolop.Nieuwezalenmet
nogmeerbeenruimte,nog
betereprojectieengeluid,en
sindskortooktwee4D-zalen,
waardebezoekerbovenop
dedriedimensionalefilmer-
varingookfysiekeeffecten
magverstouwen.Eenkaartje
kopenviademobiel isgeen
probleem.Enwieeengoede
opera,bokswedstrijdofzelfs
eenspecialeafleveringvan
tv-serieGamesofThroneswil
zien,kannaardebios.

Vanoudsher ishetFranse
Pathé-concerninNederland
eengrotevernieuwer,maar
sindseenpaar jaarhebben
hetBritseVueendeBelgische
ketensEuroscoopenKinepo-
liszichalskapitaalkrachtige
investeerdersgemeld.De
laatstepompte inkorte tijd
€100mlnindeNederlandse
markt.Allenzagenzedathier
nogeenwereldviel tewinnen.
NietNetflixontwrichtde
marktvanbioscopen,hetzijn
debioscopenzelfdiedeuit-
gaansmarktnaarhunhand
wetentezetten.

DICHTER BIJ DE KLANT

Ikeaexperimenteerterop los, en
gaatzelfs IKEA-spullenviaandere
webwinkelsaanbieden.Blijftde
identiteithiermeeovereind?
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Casus3

nhetZweed-
seÄlmhult
wordt ijverig
geknutseld.
Ditkeerniet

aannieuwewoonspullendie
mensenthuis inelkaarmogen
sleutelen.Nee, Ikeawerkten
tekent inzijngeboortedorp
aaneennieuwestrategie.
Veertig jaar langkondewoon-
keteneropvertrouwendat
klantenbereidwareninde
autotestappenombijde
dichtstbijzijndevestigingna
eeneindelozewandelingdoor
hetpandgroteplattedozen
metnieuweaankopeninte
laden.Niemandbedachtzulke
slimmewoonoplossingenen
wistdieooknogeenselk jaar
ietsjegoedkoper temaken.

Maarzelfsdekampioen
vandewinkelervaringblijkt

deLack-tafelwildaaromdich-
terbij zijnklantengaanzitten.

Dichterbijbetekentbij-
voorbeelddat Ikeasinds2015
experimenteertmetwinkels
indebinnenstad. Inpakweg
eentiendevanderuimtevan
eentraditionele Ikeazijndaar
vooraldecoratievewoonspul-
lentekoop.Maarer isookeen
showroommetkeukensge-
opend.Eneenshowroommet
bedden.Dewoonwinkelketen
experimenteerteroplos,en
gaatzelfs Ikea-productenvia
anderewebwinkelsaanbie-
den.Totvoorkortverkocht
IkeaalleenIkea-spullen.En
warenIkea-spullenalleenbij
Ikeatekoop.Hetbedrijf,dat
inzo’nvijftig landenactief is,
wilnagaanofmetdezenieuwe
aanpakdeIkea-identiteitnog
overeindzalblijven.

Gaatdanallesopdeschop?
Nee,ééndingblijftonver-
anderd.Geruchtendatde
woonformulewildestarten
meteigenrestaurantszijn in-
middels tegengesproken.Voor
deZweedsegehaktballetjes
zaldeIkea-familiegewoon
nognaardewinkelmoeten
komen.

IKEAHAALTDEBAND
METDEKLANT
WEERAAN
Ikeaknutselt aaneennieuwestrategieomdatminder
consumentenbereidzijnderitnaareenblokkendoosopeen
bedrijventerrein temaken.Wekopen lievergoedkooponline,
of juist ineenexclusiefaandoende lifestylewinkelomde
hoek.DeZweedsemeubelreusheeftdatdoor.Eindelijk.

D O O R

R I C H A R D S M I T

niet immuuntezijnvoor
veranderingenbijhetwinkel-
publiek.Hetbezoekaande
geel-blauwemegadozenaan
destadsrandisdeafgelopen
jarenaanhet teruglopen.Door
deopkomstvanpartijenals
AmazonenAlibabavallen
ookIkea-klantenvoorhet
gemakvaninternetwinkelen
enthuisbezorging.Bovendien
ondergravennieuwkomers in
dewoonmarkt–waaronder
ookpartijenalsZaraenH&M–
deIkea-beloftevaneenbeetje
mooier,eenbeetjemakkelij-
kerenveelgoedkoper.

DusverzettendeZweden
debakens. Ikea is–rijkelijk
laat,maar toch–via internet
gaanverkopen.Over twee jaar
moeteentiendevandeomzet
uitdewebshopkomen.Endat
isnogmaareenkleinonder-
deelvandenieuwestrategie
omIkeaweeraantrekkelijk te
makenvoorklanten.Voorde
meestemensenisdedichtst-
bijzijndewinkel teverweg.
Steedsmeerstadsbewoners
hebbennieteensmeereen
auto.Demakervaniconische
productenalsdeBilly-kasten
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‘HAALMENSEN
INHUISMETEEN
ANDEREKIJK’
RoyalHaskoningDHVverkentnieuwebusiness-
enverdienmodellen.Hoepakthet traditionele
ingenieursbedrijfdataan?Enwat isde impact
vandigitaliseringophetpersoneel? ‘Onze
mensenwarenecht toeaaneenvolgendestap’,
zegt strategischdirecteurNielsSchallenberg.

D O O R

A R E N D C L A H S E N
F O T O G R A F I E

J A S P E R J U I N E N

Interview NielsSchallenberg,RoyalHaskoningDHV

R

oyalHaskoning-
DHVmoet iets.Wil
hetruim135jaar
oudeingenieurs-
enadviesbureau
relevantblijvenvoor
zijnklantenenme-

dewerkers,danmoethetvolopinvesterenin
nieuwetechnologieën,software,diensten
enmedewerkers.Endatdoethet.Vorig jaar
lanceerdehetbedrijf,metbedrijfsopbreng-
stenvan€609mlnenactiviteitenin150
landen,zijnnieuwestrategie.

Hoegaathetdaarnumee,eenjaar later?
Wordendigitaliseringenautomatisering
misschienalsbedreiginggeziendoordeme-
dewerkersvanhetbedrijf,dat–kortdoor
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met flinke wijzigingen in 
het denken over de toe-
komst, zegt Schallenberg. 
‘Eigenlijk gaat het erom 
hoe we van een wereldklas-
se ingenieurs-consultants-
bedrijf en projectmanage-
mentbureau met een heel 
sterke inhoudelijke naam, 
de stap willen maken naar 
een bedrijf dat het verschil 
maakt met innovatie en co-
creatie. We willen nieuwe 
diensten kunnen aanbie-
den waardoor we ons kun-
nen blijven onderscheiden. 
Dat is de kern.’ 

Broedplaats Schallenberg 
gaat enkele belangrijke as-
pecten van de verandering 
na. Eerst is vastgesteld waar 
de onderneming echt goed 
in is en in welke markten. 
Wat daarbuiten valt, wordt 
afgestoten of beëindigd. 
Zo zijn recentelijk de Belgi-
sche activiteiten van Royal 

volgde de stap naar het op 
een na grootste ingenieurs-
bureau van Nederland. 

‘Hier geldt precies het te-
genovergestelde’, vertelt hij. 
‘Royal HaskoningDHV is 
een gezond bedrijf dat kan 
investeren in de toekomst. 
De opdracht van ceo Erik 
Oostwegel en toenmalig 
cfo Jaska de Bakker was 
voor mij, als relatieve bui-
tenstaander, redelijk open 
geformuleerd: kijk maar 
om je heen en kom terug 
met observaties en voor-
stellen.’

Er zat toen al een nieuwe 
strategie aan te komen, 

‘We denken nu ook aan 
nieuwe betaalvormen: licentie, 
abonnement, pay-per-click. We doen 
dingen totaal anders dan voorheen’
NIE LS SCHALLE NBE RG, ROYA L H A SKON I NG DH V

de bocht – jarenlang draaide op ontwerpen, 
rekenen, tekenen en het in rekening bren-
gen van declarabele uren? Er wordt immers 
zwaar ingezet op de automatisering van het 
dagelijkse ingenieurs- en ontwerpwerk.

Zogeheten ‘parametrisch ontwerpen’ 
begint gebruikelijk te worden. Het betekent 
dat de ingenieur variabelen invoert en de 
computer ontwerpt. Zo kan een scala aan 
variaties tevoorschijn worden getoverd. Dus 
geen papieren of tweedimensionaal reken- 
en tekenwerk meer.

‘Nee, de weerstand viel mee’, reageert 
Niels Schallenberg, lid van de Executive 
Council van HaskoningDHV en als directeur 
Strategy & Operational Excellence verant-
woordelijk voor digitale transitie. ‘We zijn 
een innovatief bedrijf. Mensen waren echt 
toe aan een volgende stap. Na de fusie van 
Royal Haskoning en DHV in 2012 lag de aan-
dacht vooral bij integratie en de verhoging 
van de winstgevendheid van de onderne-
ming. De organisatie zat te smachten naar 
de volgende innovatie.’

Vrees voor verandering is volgens Schal-
lenberg niet nodig. Hij denkt juist dat door 
digitalisering, met de kennis van medewer-
kers als basis, er meer en andere diensten 
kunnen worden verkocht. ‘Technologie ver-
sterkt menselijke kennis. Complexe puzzels 
vragen namelijk creativiteit, innovatie en 
ontwerpkennis die niet te automatiseren is.’

Niels Schallenberg trad in maart 2016 
aan bij Royal HaskoningDHV en schoof een 
jaar later door naar de op een na hoogste 
bestuurslaag om de transformatie van het 
ingenieursbureau aan te jagen. De voorma-
lig consultant bij Deloitte begeleidde in het 
verleden fusies en overnames, en adviseerde 
klanten op het vlak van bedrijfsstrategie. ‘In 
die tijd begon ook bij Deloitte de verande-
ring met het gebruik van data-analyse en big 
data, en het groeiende belang van veiligheid. 
Dus zo’n veranderingsproces heb ik al eens 
meegemaakt.’

Na een verblijf in Australië voor Deloitte 
keerde Schallenberg terug in Nederland 
om aan de slag te gaan bij het noodlijdende 
Grontmij, dat na een stevige sanering suc-
cesvol werd verkocht aan Sweco. Daarna 
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DE LESSEN VAN  
NIELS 
SCHALLENBERG

Stel eerst vast waar de 
onderneming echt goed  
in is en in welke markten. 

Wat daarbuiten valt, wordt afgestoten 
of beëindigd.

Haal mensen in huis met 
andere vaardigheden en 
een andere kijk op dingen 

dan je gewend bent.

Schep een open, 
toegankelijke werkruimte. 
Haal de buitenwereld naar 

binnen zodat door uitwisseling van 
ideeën nieuwe business ontstaat.

Zoek bewust samenwerking 
met partijen die niet direct 
voor de hand liggen om 

nieuwe digitale diensten te 
ontwikkelen.

Werk vanaf het begin  
samen met je klant in  
cocreatie.

HaskoningDHV verkocht 
aan Sweco. Het tweede dat 
werd aangepakt: er liepen 
weliswaar al een aantal 
goede processen om de 
operationele bedrijfsvoe-
ring te verbeteren – denk 
aan terugdringing van pro-
jectverliezen – maar er kon 
volgens Schallenberg ook 
op dat vlak meer worden 
bespaard. ‘De derde poot is 
wat we de nieuwe business 
en digitale transformatie 
noemen. Het laatste heb-
ben we heel nadrukkelijk 
ingebracht in de nieuwe 
strategie die in februari 
2017 is gelanceerd.’

Sindsdien is niet stil-
gezeten. Er zijn mensen 
van Philips en Coolblue 
binnengehaald, zoals 
softwareontwikkelaars en 
medewerkers met andere 
vaardigheden en kwalitei-
ten dan HaskoningDHV 
tot dusver in huis had. 

Hij noemt de inbreng 
van ‘innovation coach’ 
Carola Verschoor, voor-
heen werkzaam bij Kraft 
Foods, Danone, Sara Lee en 
 Coca-Cola, bij de ontwikke-
ling van nieuwe producten, 
in samenwerking met klan-
ten en partners.
Er is inmiddels ook iets 
veranderd in de organisatie 
van het ingenieursbedrijf 
zelf. Het gesprek met Schal-
lenberg vindt plaats in de 
Amsterdamse vestiging 
van Royal HaskoningDHV. 
Dat zit niet langer in een 
klassiek kantoorpand, 
maar huist sinds een jaar 
in een broedplaats voor 
start-ups bij Sloterdijk. De 
inrichting is open. Vanuit 
de gemeenschappelijke 
ruimten en werkplekken 
sta je zo bij HaskoningDHV 
binnen en omgekeerd. Zo 
kan door uitwisseling van 
ideeën elk moment nieuwe 
business ontstaan, is de ge-
dachte. Soms zelfs met par-
tijen waar anders niet aan 
gedacht zou zijn. Er wordt 
nadrukkelijk contact en sa-
menwerking gezocht met 
klanten en met partners bij 
productontwikkeling.

Nieuwe afzet De andere 
aanpak heeft al de eerste 
nieuwe digitale producten 
opgeleverd. Het verkeers-
systeem Flowtack heeft 
zelfs eind 2017 de ‘Ver-
nufteling’ gewonnen, een 
ingenieursprijs voor het 
innovatiefste nieuwe pro-
duct. Bij Flowtack wordt op 
basis van real-timedata van 
verkeerssystemen en weg-
gebruikers, software en do-
meinkennis elke seconde 
berekend wat de beste af-
stelling is voor het hele stel-
sel van verkeers systemen 
in een stad. Zo wint de 
infrastructuur aan capa-
citeit en wordt de uitstoot 
van schadelijke gassen 
door onnodig afremmen 

en optrekken  beperkt. Het systeem wordt nu 
in onder meer Deventer ingevoerd. Schallen-
berg: ‘Het zet het model op zijn kop. In plaats 
van per verkeerslicht de afstelling te regelen 
met meetlussen in de weg, pak je ze allemaal 
tegelijk en kun je de verkeersstromen be-
heersen. De binnenstedelijke doorstroming 
verbetert hierdoor sterk en de bereikbaar-
heid van de stad wordt vergroot. Files op de 
ringwegen kunnen worden verminderd. Dit 
is typisch iets waarbij onze sterke domein-
kennis van verkeer  samenkomt met het mo-
delleren van software en datascience.’

Schallenberg noemt nog een voorbeeld. 
Het bedrijf heeft samen met verzeke-
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‘Je moet echt op een nieuwe manier 
naar bestaande vraagstukken 
durven kijken. Wij moeten een 
bedrijf zijn dat hierin vooroploopt’
NIE LS SCHALLE NBE RG, ROYA L H A SKON I NG DH V

Achmea is geen toeval. 
Voor de verzekeraar geldt 
het voordeel dat er min-
der schadegevallen zijn 
als gemeenten zich beter 
kunnen wapenen tegen 
wateroverlast. Voor het 
ingenieursbureau telt dat 
Achmea een sterke speler 
is in het Europese netwerk 
van verzekeraars. ‘Het stelt 
ons in staat via het netwerk 
van Achmea uit te breiden 
buiten eigen land, los van 
onze fysieke aanwezigheid 
in die landen. We creëren 
zo een nieuw afzetkanaal.’

Digitalisering staat 
volgens Schallenberg niet 
alleen voor de ontwikke-
ling van nieuwe diensten. 
Het is ook een verandering 
in de manier van werken. 
‘De digitale versnelling 
die plaatsvindt, is enorm. 
Voor de overgang van de 
tekentafel naar AutoCad 
hadden we 25 jaar de tijd. 
Nu vinden dit soort veran-
deringen plaats in één tot 
twee jaar. Daar moet je in 
meegaan.’

Cocreatie De industrie is 
volgens hem al bezig met 
ontwerpen met behulp van 
kunstmatige intelligentie. 
Een ingenieur hoeft dan 
alleen nog maar een aantal 
gegevens in te voeren en 
vervolgens genereert de 
computer op basis van 
AI en ‘machine learning’ 
tienduizenden ontwerpen 
die voldoen aan de criteria 
waaruit de ingenieur ver-

raar Achmea en wateradviesbureau Nelen 
& Schuurmans het product BlueLabel 
ontwikkeld. Met deze digitale dienst kan 
vanaf deze zomer overal in Nederland de 
wateroverlast na hevige regenval worden 
gemeten. ‘Dit gaat op het niveau per vier-
kante meter. Dus we weten bij welk huis in 
de straat het water het eerst over de drempel 
komt, en welke winkel volloopt’, aldus 
Schallenberg. In 2019 zijn alle gemeenten 
trouwens verplicht een stresstest uit te 
voeren naar de gevolgen van klimaatver-

andering en kwetsbare plekken in kaart te 
brengen.

De ontwikkeling van BlueLabel is volgens 
de strategiedirecteur tekenend voor de nieu-
we werkwijze. Het product werd binnen een 
jaar gelanceerd. BlueLabel is een kaart van 
Nederland met zoveel mogelijk data over 
maaiveld, bodem, oppervlaktewater, riole-
ring en extreme regenval, die is verrijkt met 
slimme algoritmen. De informatie wordt 
vertaald in een eenvoudig te begrijpen label 
dat de gevoeligheid voor wateroverlast aan-
geeft voor elk huis en elke straat. Om zo’n 
complex product in korte tijd te lanceren is 
behalve van technische kennis ook gebruik-
gemaakt van softwareontwikkelaars, ‘data 
scientists’ en marketeers. 

Schallenberg: ‘Op een product zoals dit 

kun je allerlei nieuwe be-
taalvormen toepassen: een 
abonnement, een licentie-
overeenkomst of “pay-per-
click”. Dit is totaal anders 
dan wat we voorheen de-
den. En het is niet het eind-
punt. Je kunt namelijk ook 
denken aan een verbinding 
met Flowtack. Hoe moeten 
de verkeersstromen zich 
aanpassen aan waterover-
last? Of nog beter is het 
omgekeerde: met welke 
maatregelen beperk je de 
gevolgen van de overlast 
voor het verkeer?’

De samenwerking met 
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volgens een keuze maakt. 
Ook leert de software de 
voorkeuren van de ingeni-
eurs bij het genereren van 
nieuwe oplossingen.

Schallenberg: ‘Met de 
exponentiële groei van dit 
moment zitten die functies 
over één tot twee jaar in 
de softwarepakketten van 
leveranciers zoals Autodesk 
of Bentley. Dus je moet 
wat “on the edge” is naar 
binnen halen door mee te 
ontwikkelen met de leve-
ranciers.’

Op dit moment worden 
wereldwijd alle ontwerpen 
in een digitale bibliotheek 
gezet voor slim beheer en 
onderhoud van de gebouw-
de omgeving. ‘Vorige week 
Vietnam, deze week In-
donesië en volgende week 
Zuid-Afrika’, zegt Schallen-
berg.

Ondertussen volgt het 
bedrijf ook de ontwikke-
ling van de klanttevreden-
heid en de betrokkenheid 
van medewerkers op de 
voet. Door automatisering 
wordt namelijk ook het 
overleg met klanten an-
ders. Al tijdens het eerste 

ontwerp voor bijvoorbeeld een nieuwe brug 
kunnen in overleg realtime meerdere alter-
natieven worden getoond. Hier vindt plaats 
wat Royal HaskoningDHV cocreatie noemt: 
samen met de klant de beste oplossing 
 bedenken.

Om de strategie voor 2022 vaart bij te 
zetten investeert het bedrijf fors. Naast de 
werving van nieuwe medewerkers kiest de 
onderneming zo nodig ook voor deelname 
in andere bedrijven. Zo nam Royal Hasko-
ningDHV in mei een minderheidsbelang in 
data-analysebedrijf HAL24K. Verder wordt 
ook flink geïnvesteerd in eigen medewer-
kers. Sinds vorig jaar namen zevenhonderd 
mensen deel aan een zogeheten ‘Innovation 
Academy’, om te leren hoe ze kunnen bijdra-
gen aan innovatie.

‘Het veranderen van de mindset is het 
belangrijkst’, vindt de strategiedirecteur. 
‘Je moet echt op een nieuwe manier naar 
bestaande vraagstukken durven kijken. 
En we moeten een bedrijf zijn dat hierin 
vooroploopt, omdat het de toekomst van de 
onderneming is.’

Big four De afgelopen jaren is er sprake van 
flinke schaalvergroting in de sector. Zo 
werd vorig jaar het Britse WS Atkins (een 
jaarlijkse omzet van circa € 2 mrd) overgeno-
men door het veel grotere SNC-Lavalin uit 
Canada, en CH2M Hill (een jaaromzet van 
circa € 5 mrd) door Jacobs. Zowel Atkins als 
CH2M Hill is een bedrijf in de top vijftien 
wereldwijd, maar ze worden toch opgekocht 
door marktleidende ingenieursbureaus.

Na de ‘big four’ in accountancy, kan er 
straks mondiaal ook sprake zijn van een big 
four in engineering, denkt Schallenberg. 
‘Dat betekent dat er duidelijke keuzes ge-
maakt moeten worden door de middelgrote 
bureaus om relevant te blijven. Wij zijn 
gelukkig een onderneming die groeit, maar 
een omzet van € 600 mln is geen omzet van 
€ 10 mrd met de daarbij horende schaalvoor-
delen. Vandaar dus onze focus op de dingen 
waar we heel goed in zijn. Zoals bijvoorbeeld 
waterveiligheid, waarvoor we met onze ken-
nis echt onderscheidende nieuwe diensten 
kunnen ontwikkelen en leveren.’
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ADVERTENTIE

Digitale transformatie was twee jaar geleden nog vooral een hype – veel woorden, maar minder inhoud. Inmiddels is het een 
keiharde noodzaak om competitief te blijven. Ook de concurrentie omarmt immers massaal moderne IT-toepassingen om 
efficiënter te produceren, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en beter in te spelen op (individuele) klantwensen.  
Dat zegt Michiel van Vlimmeren, Managing Director voor Hewlett Packard Enterprise (HPE) in Nederland.

Het belang van digitale transformatie 
wordt inmiddels alom onderkend, maar veel 
organisaties hikken er nog tegengaan.  
Dat komt ten eerste doordat de hoeveelheid 
applicaties en data blijft toenemen. Al die 
verschillende systemen en gegevensbronnen 
zijn vaak ook nog eens verdeeld over 
uiteenlopende locaties, clouds en leveranciers. 
Ze kennen bovendien talloze onderlinge 
verwevenheden en afhankelijkheden.  
Dit maakt het allemaal moeilijk te overzien  
en te beheersen.

Tip 1:  
Maak je KPI’s leidend
De inzet van moderne technologische 
oplossingen zoals internet of things, 
kunstmatige intelligentie of blockchain 
heeft pas zin als ze de bedrijfsdoelstellingen 
ondersteunen. Digitale transformatie draait 
niet primair om de technologie. Het gaat 
om de ‘key performance indicators’ die je 
onderscheiden van de concurrentie. Die KPI’s 
vormen idealiter dan ook het uitgangspunt 
bij de te maken keuzes – de business moet 
leidend zijn voor de digitalisering en niet de 
IT-afdeling.

Tip 2:  
Hou het klein
Snelheid en wendbaarheid zijn eveneens 
belangrijk. Vaak leiden goede ideeën niet 

tijdig tot resultaten, omdat er grote projecten 
omheen gebouwd worden. In plaats van zich 
te richten op complexe totaaloplossingen, 
kunnen organisaties zich beter focussen op 
kleine kortcyclische resultaten en quick-
wins; uiteraard afgestemd op de juiste KPI’s. 
De ‘agility’ om tussentijds aanpassingen te 
kunnen doorvoeren is cruciaal.

Tip 3:  
Het juiste fundament
De derde succesfactor is een heel stevig 
IT-fundament. Bedrijven mogen in het 
digitale tijdperk niet langer worden gehinderd 
door de complexiteit van veelal met elkaar 
samenhangende systemen en databronnen. 
Dat moet allemaal eenduidig worden 
geïntegreerd, ontsloten, beheerd en beveiligd. 
Medewerkers krijgen dan de handen vrij om 
‘aan de voorzijde’ te werken aan de juiste 
oplossingen voor het bedrijf en de klanten.

Hyper connected
Alles staat tegenwoordig met alles in 
verbinding. Bedrijven, partners en klanten 
delen steeds meer gegevens, veelal verspreid 
over meerdere datacenters, publieke en 
private clouds. Binnen HPE spreken we van 
een ‘hyper connected’ wereld, die uiteraard 
ook nog eens secure moet zijn. Traditionele 
beveiliging voldoet hier niet meer. Zelflerende 
systemen zullen verdachte patronen 

herkennen en direct vertalen naar acties.
De dynamiek van hyperconnectie in 
combinatie met security en de snel 
veranderende businessmodellen, 
technologieën en klantbehoeften stelt hoge 
eisen aan de IT-infrastructuur. Deze moet op 
agile wijze kunnen worden aangewend en 
samengesteld op het moment en in de mate 
van behoefte. Wie IT-beslissingen nog steeds 
neemt op basis van investeringsvraagstukken 
voor de langere termijn is te laat. Digitaal 
transformeren draait om schakelen in het 
hier en nu. Een geïntegreerde, hybride 
multicloudomgeving maakt dit mogelijk.
 
Drie thema’s
Dit alles vertaalt zich binnen het huidige 
HPE-portfolio naar drie pijlers: de combinatie 
van cloudoplossingen en eigen IT (‘Hybrid 
IT’), de technologie om altijd veilig verbonden 
te zijn, data uit te wisselen en zoveel mogelijk 
te verwerken en analyseren op de plek waar 
ze gegenereerd worden (‘Intelligent Edge’) 
en tot slot alle dienstverlening die nodig is 
om dit alles tot stand te brengen, van advies 
tot beheer. Het zijn niet toevallig exact 
de fundamenten die nodig zijn voor elke 
geslaagde digitale transformatie.

Dit is een commerciële uiting. De FD-redactie 
heeft geen betrokkenheid bij de productie 
hiervan.

3 tips voor succesvolle digitale transformaties 

‘ VAN HYPE  
NAAR NOODZAAK’ 

 Door Michiel van Vlimmeren



Voor het tweede jaar publiceert  
Het Financieele Dagblad de 
resultaten van het onderzoek dat 
Vlerick Business School verricht 
naar digitale transformatie bij  
grote Nederlandse bedrijven.

Welke ondernemingen zijn 
dit jaar de koplopers, en welke 
bedrijven hebben nog een 
lange weg te gaan? Hoe pakken 
ze digitalisering aan in hun 
organisatie en branche? Blijft het 
steken bij strategie, of gaan alle 
bedrijfsprocessen op de schop?  
En welke lering kunnen we  
trekken uit hun inspanningen?
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nsamenwerking
metVlerickBusi-
nessSchoolpre-
senteerthetFDde
resultatenvande
tweedeeditievan
het jaarlijkseon-

derzoeknaardigitale transformatie:Trans-
formers200.Debelangrijksteconclusie is
datgroteNederlandsebedrijventenopzich-
tevanvorig jaarduidelijkvooruitgangboe-
ken.Velevoelendeheteademinhunnek
vandigitaleconcurrenten.Vergelekenmet
2017ishetbesefverdergegroeiddatdigi-
tale transformatiemeer isdanlosstaande
innovatieveexperimentenenhetopkopen
vanstart-ups.

Opmerkelijk isdatsommige ‘transfor-
mers’ inmiddels tegeneenplafondaanlo-
pen.Zezijnzovergevorderdmethundigita-
le transformatiedatzij zichgaanafvragen:
‘what’snext?’Vooralfinanciële instellingen
staanvoorditvraagstuk.Hoekunnenze
methunnieuwedigitale identiteithetver-
schilmakenennieuweinkomstenaanbo-
renineenmarktwaarinhunconcurrentie
envelenieuwkomersmetzijnalleninde-
zelfderichting lijkentestormen?

Hetantwoordvanbedrijvenopdievraag
wordtmethet jaarnijpender.Voornuisde
opdrachtvoordeachtervolgersvandezedi-
gitale leidersnogevenhelderalsvorig jaar:
zemoetengestaagdoorwerkenaanhun
digitale toekomst.Opdevolgendepagina’s
latenwezienhoehetzevergaat,enwelke
leringwedaaruitkunnentrekken.Met
specialeaandachtvoordezesbelangrijkste
competentiesdienodigzijnvooreensuc-
cesvolledigitale transformatie: strategie,
governance, talent,cultuur, technologieen
bedrijfsprocessen.

I

DIGITALE
TRANSFORMATIE,
WAAROMZOUJE?
Verandering isgeendoel,maar
eenmiddel.Ditgeldt zekervoor
demeeste respondenten in
hetonderzoek.Wantwaarom
digitaliserenbedrijveneigenlijk?

digitaliseert
vanwegeander
gedragennieuwe
verwachtingenvan
klanten

omdatanderebe-
drijveninhunsec-
torhetookdoen

omdatbedrijven
buitenhunsector
ermeebezigzijn

doordeopkomst
vanstart-ups

onder invloedvan
techbedrijvenals
GoogleenAmazon

vanwegenieuwe
regulering

Bedrijvennoemen
verderookdruk
vanbinnenuit;
omefficiënter te
werkenenklanten
beter tebedienen,
en devoorkeur
vooreendigitale
werkplek.

Sommigebedrijvenzijnzo
vergevorderdmethuntransformatie
datzij zichafvragen: ‘what’snext?’
TRANSFORMATIEPLAFOND

87%

58%

56%

49%
42%

24%
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INSPIRATIE VOOR 
TRANSFORMATIE

KOPLOPERS 2018
In alfabetische volgorde

Best practices  Koplopers 2018

GOED VOORBEELD 
DOET VOLGEN
Nieuwkomers en oude bekenden

Wie zien bedrijven als hun 
grote digitale voorbeeld?

2017 Vooral grote di-
gitale bedrijven 

als Google, Apple, Face-
book, Amazon, Alibaba.

2018 De grote techbe-
drijven worden 

nog steeds genoemd, maar 
nu ook Spotify, Uber, Cool-
blue, Bol.com, het Chinese 

ien bedrijven in 
het onderzoek ge-
ven blijk van grote 
stappen in digitale 
transformatie. Ze 
vertonen consis-
tentie in hun in-

spanningen en menen al klinkende resul-
taten terug te zien in de bedrijfsresultaten. 
Deze bedrijven beschouwen zich als een 
goed voorbeeld in hun sector, en ze kijken 
vooral buiten hun sector en naar start-ups 
voor inspiratie en uitdaging.

Omdat de verschillen tussen de be-
drijven die tot deze digitale voorhoede 
behoren dit jaar zeer klein zijn, komen 
we deze keer niet met een top tien van 
best presterende bedrijven. Zeven bedrij-
ven scharen zich ook dit jaar weer in de 
kopgroep (in alfabetische volgorde: ABN 
Amro, Arcadis, ING, KPN, Randstad, Royal 
Vopak en Wolters Kluwer), maar er zijn ook 
nieuwkomers: Relx Group, Royal Hasko-
ningDHV en Tennet. 25 bedrijven volgen 
de kopgroep op de voet, de 12 bedrijven 
daarachter hebben zich nog niet volledig 
toegelegd op een integrale aanpak van hun 
digitale transformatie. De 8 bedrijven in de 
achterhoede staan nog helemaal aan het 
begin van het avontuur.
OP PAGINA’S 100 EN 101 STAAT MEER 

INFORMATIE OVER DE OPZET, DEELNEMERS  

EN DE METHODE VAN HET ONDERZOEK VAN 

DIT JAAR.

ABN Amro
Arcadis
ING
KPN
Randstad
Relx Group
Royal HaskoningDHV
Royal Vopak
Tennet
Wolters Kluwer

T

internetbedrijf Tencent, en 
enkele gevestigde bedrij-
ven als ABN Amro, ANWB 
en ING. Wat verder opvalt, 
is dat bedrijven met een 
hoge algemene score in 
dit onderzoek zich als een 
goed voorbeeld beschou-
wen binnen hun sector, en 
vervolgens vooral buiten 
hun sector kijken voor in-
spiratie, en naar start-ups.
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Resultaten Competenties

STRATEGIESCOORT,
TALENTVERDIENTMEER
AANDACHT
Destrategischeaspectenvandigitale transformatiegenieten
veelaandachtvanbedrijven.Zeschattenhuninzetopdat
vlakhoog in.Maarerspelenmeercompetentiesmee.Zonder
draagvlakenvoldoendedigitaal talent inhuisdatoptimaal
wordtondersteund, looptde transformatievast.Enwatblijkt
uitonderstaandschema:ookdit jaarzijn inspanningenvoor
digitaal talentweereenheikelpunt.

Competentie 2017 2018

Competentie 2018

Totale score 5,22* 5,39

Totale score 5,34*

Strategie 5,60 5,71

Strategie 5,59

Cultuur 5,32 5,56

Technologie 5,51

Technologie 5,25 5,51

Cultuur 5,46

Governance 5,16 5,28

Governance 5,21

Bedrijfsprocessen 5,14 5,15

Bedrijfsprocessen 5,19

Talent 4,84 5,15

Talent 5,06

* GEMIDDELDE SCORE VOOR ALLE 55

DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK. VOOR DE

SCORE WORDT DE ZOGEHETEN 7-LIKERTSCHAAL

GEHANTEERD, WAARBIJ RESPONDENTEN

IN ZEVEN MATEN VAN ‘EENS’ OF ‘ONEENS’

KUNNEN REAGEREN OP ZES STELLINGEN PER

COMPETENTIE.

* GEMIDDELDE SCORE VAN DE 34 BEDRIJVEN

DIE ZOWEL DIT JAAR ALS VORIG JAAR

DEELNAMEN AAN HET ONDERZOEK.

34bedrijvendedenzowelvorig jaaralsdit jaarmee
aanhetonderzoek. Interessant isdevergelijking
vanhungezamenlijkescores in2017metdie in
2018.Opvrijwelallevlakkendoenzehetnubeter.
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Competentie1 Strategie

STRATEGIEHEEFT
VOORALEENPRAKTISCHE
INSTEEK
Inhoeverrehebbenbedrijveneennieuwestrategiegeformuleerdomhet
digitale tijdperkbinnentetreden?Bedrijvendiehoogscorenindigitale
strategiekijkengoedomzichheenvoor inspiratieennieuwesamenwerkingen
omconcurrentieendigitaledisruptie inhunmarkthethoofdtebieden.Ze
experimenterenvolopmetdigitale technologievoornieuweproductenen
diensten,enstellenhunklantendaarbijcentraal.

HetonderzoeksteamvanVlerickBusinessSchool legderespondenten
eenzestalstellingenvooroverderolvanstrategiebinnenhundigitale
transformatie.Ditzijndebelangrijkstebevindingen.

slechts hecht grote
waarde aan een
digitale strategie
die beoogd het
businessmodel en
bedrijfsprocessen
fundamenteel te
veranderen.

is het zeer eens
met de stelling dat
de bedrijfsstrate-
gie vooral wordt
ingegeven door de
mogelijkheden die
bestaande tech-
nologieën bieden:
sociale media, mo-
biele tech, analyse,
de cloud en het in-
ternet der dingen.

In vergelijkingmet vorig jaar onderschrij-
ven numeer bedrijven het belang van het
ecosysteemwaarin ze actief zijn, en de
rol van samenwerking en concurrentie in
hun digitale transformatie.

ECOSYSTEEM20%
38%

De koplopers van dit jaar zien digita-
le transformatie niet meer als een op
zichzelf staand doel of een aparte busi-
nesseenheid. Ze integreren het in hun
bedrijfsdoelen, enmakenmanagers van
businesseenheden verantwoordelijk voor
de digitalisering van hun strategie en da-
gelijkse praktijk.

Integratie
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Competentie 2  Technologie

HET HART VAN 
DIGITALISERING HEEFT NOG 
EEN IMAGOPROBLEEM
Digitale transformatie stelt hoge eisen aan informatietechnologie, zowel 
voor intern gebruik als voor de snelle ontwikkeling van relevante diensten 
en producten voor klanten. IT moet zo zijn ingericht dat het experimenteren 
met nieuwe digitale technologieën toestaat. Speciale aandacht is vereist voor 
cybersecurity en privacy.

Digitale leiders met een IT-
achtergrond moesten zich eerst 
bewijzen als businesspartner
REPUTATIEMANAGEMENT

MEER 
STRATEGIE

Er is een duidelij-
ke trend dat digi-
tale technologie 

meer en meer behoort tot 
het domein van strategie, 
en minder wordt gezien als 
louter een middel om de 
dagelijkse bedrijfsvoering 
te optimaliseren. Technolo-
gie wordt gebruikt om klan-
tendata te analyseren, nieu-
we producten en diensten 
te ontwikkelen en zelfs tot 
geheel nieuwe businessmo-
dellen te komen.

WERKEN AAN EEN 
BETERE REPUTATIE

Wat veel IT-afdelingen nog bezig-
houdt is hun reputatie binnen het 
bedrijf. Ze staan te boek bij de rest 

van hun organisatie als traag, complex en 
weinig flexibel.

Kenmerkend voor de koplopers in dit 
onderzoek is dat ze de ‘opschoning’ van de 
IT-afdeling zien als basis van hun digitale 
transformatie. Juist digitale leiders met een 
IT-achtergrond geven vaak aan dat zij zich 
eerst moesten bewijzen als waardige en be-
trouwbare partners van de businesskant van 
het bedrijf, voordat ze zich als natuurlijke 
leiders van digitale transformatie konden 
opstellen.

FLEXIBILITEIT 
& INTEGRATIE

De bedrijven die 
deelnemen aan 
dit onderzoek 

zeggen nu vaker dan vorig 
jaar belang te hechten aan 
flexibele IT om snel te kun-
nen reageren op technolo-
gische ontwikkelingen en 
resultaten te behalen. Er 
wordt nu ook veel meer ge-
werkt met platformen die 
interne en externe applica-
ties naadloos integreren.

Experimenten met 
blockchaintechnologie 
nemen toe, vooral  in de 
zoektocht naar nieuwe 
werkwijzen voor applica-
ties in de toeleverketen, en 
bij de samenwerking met 
branchegenoten en met 
grote techbedrijven.

0 8 8  _  F D  T R A N S F O R M E R S  _ fd.



Casus ANWB 

HANDIGE 
DATA VOOR 
DE MASSA
Hoe gaat de ANWB om 
met digitalisering? Sander 
Morreau, cio ad interim, en 
Gregor Abbas, innovatie-
consultant, delen hun 
belangrijkste inzichten 
met het onderzoeksteam 
van Vlerick. Met bijzondere 
aandacht voor hun gebruik 
van digitale technologie, 
waarop ze hoog scoren in 
het onderzoek.

N
aast hun onderzoek op basis 
van de vragenlijst, voerde het 
team van Vlerick Business 

School gesprekken met de digitale 
leiders van drie ondernemingen: KPN, 
Royal Vopak en ANWB. Hun inzichten 
in de praktijk van digitale transformatie 
geven verdieping aan de onderzoeks-
resultaten in drie aspecten van digitale 
transformatie: governance, bedrijfspro-
cessen en technologie. Er is voor deze 
bedrijven gekozen vanwege hun bijzon-
dere inspanningen en score op het vlak 
van een van deze drie competenties, en 
niet om reden van hun algehele score in 
digitale transformatie.

Cases Transformers 

VERDIEPING

H
O

LLAN
DSE H

O
O

G
TE

Hoe ziet de ANWB 
zelf zijn digitale 
transformatie? Met 
een ledenbestand van 
4,4 miljoen wil de ANWB 
innoverende producten 
en diensten aanbieden 
die van belang zijn voor 
leden en wil de bond  
maatschappelijke doelen 
nastreven. Hiertoe wil de 
organisatie meer data-
gedreven werken en de 
organisatie flexibeler 
inrichten volgens de 
principes van ‘agile’. Bij 
dit alles staan steeds de 
leden centraal. De digitale 
leiders van de ANWB geven 
toe aan de vooravond te 
staan van een lang proces 
met zijn eigen dilemma’s. 
De ANWB is een grote 
organisatie, met een 
grote verscheidenheid 
aan activiteiten, die niet 
altijd met elkaar zijn 
verbonden, en die niet 
allemaal in dezelfde fase 
van digitalisering zitten. 
Verder schrijft de sociale 
missie van de organisatie 
maatschappelijke impact 
voor, hetgeen soms in het 
gedrang kan komen met 
vooruitstrevende digitale 
oplossingen. En dan is er 
nog het ‘geheugen’ van 
de organisatie met sterk 
gewortelde tradities, die 
soms haaks staan op de 
doelstellingen van digitale 
transformatie.

Welke rol speelt digi-
tale technologie bij 
de transformatie van 
de organisatie? 
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Technologie is voor een 
organisatie als de ANWB 
altijd belangrijk geweest, 
maar drukt de laatste jaren 
een steeds grotere stempel. 
Waar de cio vroeger nog 
rapporteerde aan de cfo, 
heeft de eerstgenoemde nu 
zelf een zetel binnen de di-
rectie. Een aantal directie-
leden heeft inmiddels een 
opleiding gevolgd om de 
impact van technologie op 
de lange termijn beter te 
begrijpen. Maar niet alleen 
aan de top wordt gewerkt 
aan het besef dat techno-
logie een grotere rol krijgt. 
Ook worden maandelijks 
inspiratiebijeenkomsten 
(zogeheten Eat & Greets) 
georganiseerd, toegan-
kelijk voor iedereen in de 
organisatie. Daarbij is er 
niet alleen aandacht voor 
technologische en maat-
schappelijke ontwikkelin-
gen zoals blockchain en 
kunstmatige intelligentie, 
maar gaat het er ook om 
medewerkers aan te moe-
digen ideeën uit te werken 
en te experimenteren.

Volgens de ANWB is de 
organisatie op weg vooral 
een data-gedreven organi-
satie te worden. Ze werkt 
aan de creatie van een be-
waarplaats voor gegevens 
uit verschillende bronnen, 
en aan controle en verbe-
tering van de kwaliteit van 
data. De ANWB organiseer-
de recentelijk een hacka-
thon rond mobiliteitsdata, 
in samenwerking met de 
luchthaven Schiphol en de 
Nederlandse Spoorwegen, 

Maandelijks zijn er Eat & Greets, 
om medewerkers te betrekken en te 
stimuleren met ideeën te komen
E XPE RIME NTE RE N MAG

en zal dit initiatief herhalen met nog meer 
partners. Tegelijk stelt de ANWB zich heel 
bewust te zijn van de risico’s, wakker ge-
schud door een lek van ledendata vorig jaar.

Wat doet de ANWB nu concreet 
met digitale technologie? De 
mobiele applicatie Connected Car moet de 
pechhulp van de ANWB vernieuwen. De app 
is gekoppeld aan de interne boordcomputer 
van een auto en houdt de bestuurder op de 
hoogte van de status van de auto. Denk aan 
bijvoorbeeld locatie en accuspanning. Door 
dit soort data te verzamelen, zouden in de 
nabije toekomst sommige typen autopech 
kunnen worden voorspeld. Zo’n app veran-
dert de rol van de ANWB voor klanten. Voor 
fietsers, de oorspronkelijke doelgroep van 
de vereniging, heeft de ANWB de Blijven 
Fietsen Verzekering ontwikkeld. Deze ver-
zekering biedt in samenwerking met KPN 
‘track & trace’ en maakt gebruik van een 
internet-der-dingennetwerk. Op die manier 
kan de fiets binnen 48 uur na diefstal wor-
den teruggevonden. Alleen al de zichtbare 

aanwezigheid van een 
speciale zender zou een 
fiets minder aantrekkelijk 
maken voor dieven.

Een ander technolo-
gisch project van ANWB, 
AutoMaatje, heeft een 
uitgesproken maatschap-
pelijk doel. Algoritmen 
matchen vrijwilligers en 
hun minder mobiele buurt-
genoten, zodat de eersten 
de tweeden een lift kunnen 
aanbieden met hun eigen 
auto. De ANWB stelt het 
platform gratis ter beschik-
king van gemeenten. In 
2017 werden 14.000 ritten 
gemaakt door meer dan 
350 vrijwilligers, tegen een 
kleine onkostenvergoeding 
voor de kilometers van de 
chauffeur.

Wat zijn de concrete 
resultaten van digi-
tale inspanningen 
tot dusver? De uiteen-
lopende activiteiten van 
de organisatie maken het 
moeilijk om één oordeel 
te vellen, meent de ANWB. 
Door lessen te trekken uit 
sectoren die al heel ver zijn 
met digitalisering (zoals 
de media), probeert de 
ANWB een voortrekkersrol 
te spelen binnen andere 
sectoren waarin het actief 
is. De digitale leiders be-
nadrukken dat de ANWB 
als voornaamste taak heeft 
relevante diensten naar 
de massa – de ruim vier 
miljoen leden – te bren-
gen, gebruikmakend van 
technologie. Op die manier 
valt namelijk maximaal 
maatschappelijk rende-
ment te behalen. Een plat-
form als AutoMaatje is nog 
maar het begin van hoe de 
ANWB haar leden kan hel-
pen een bijdrage te leveren 
aan de gemeenschap.
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Competentie3 Cultuur

EXPERIMENTERENBLIJFT
ENGALSFALENNIETMAG
Digitale transformatievereisteenverandering inhetgedragendementaliteit
vanmanagementenmedewerkersenuiteindelijkdehelebedrijfscultuur.
Hetvraagteencultuurdieondernemerschapenrisicobereidheidaccepteert
enexperimentenenveranderingstimuleert.Besluitvorminggebeurtopbasis
vandataendeklantstaataltijdcentraal.

Hetonderzoeksteamlegderespondenteneenzestalstellingenvoorover
derolvancultuurbinnenhundigitale transformatie.Ditzijndebelangrijkste
bevindingen.

van de ondervraagde bedrijven geeft aan
dat bij hun digitale transformatie een cultuur
wordt nagestreefdwaarin de klant centraal
staat.

van de respon-
denten hecht
veel waarde aan
het stimuleren
van talenten om
te experimente-
ren en te durven
falen in hun
zoektocht naar
digitale kansen.
Dit was deminst
vaak onderschre-
ven stelling bin-
nen de compe-
tentie cultuur.

Bedrijven zeggen ook dit jaar weer het belang
in te zien van een sociaal veilige bedrijfscultuur
waarin flexibiliteit en het lef om te experimente-
ren (en te falen) hoog in het vaandel staan. On-
danks de popularieit vanmanagementfilosofieën
als ‘lean’, waarbij alles in een organisatie direct
in dienst staat van de klant, wil het daarmee nog
niet echt lukken.

zegt teams te
stimuleren om
multidisciplinaire
samenwerking
te zoeken om
digitale kansen
te spotten en te
ontwikkelen.

31% 36%

Opmerkelijk15%
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Competentie4 Governance

LEIDERSCHAP:
INTHEORIEZIT
HETSNOR
Digitale transformatiebegint indebestuurskamer,maarsteuntophet
draagvlakendeinzetvandeheleorganisatie.Hetsteltgroteeisenaan
leiderschapenvergteenuitgesprokenbetrokkenheidvanleidinggevenden
omveranderingintezetten.Digitaliseringbiedtdaarbijmogelijkhedenom
besluitvormingsstructurenen-processendoelmatiger interichten.

van de onder-
vraagde bedrij-
ven onderschrijft
de stelling dat
het topmanage-
ment volledig is
gecommitteerd
aan digitale
transformatie.
Van de zes is dit
demeest onder-
schreven stelling
binnen deze
competentie.

Wendbaar, ofte-
wel ‘agile’, werken
staat hoog op de
agenda van be-
stuur enmanage-
ment. Van leiding-
gevendenwordt
steeds vaker ver-
wacht dat ze agile
in hun repertoire
hebben. Vooral de
koplopers zeggen
dat ze werkenmet
wendbare en au-
tonomemultifunc-
tionele teams.

Bedrijven noemen opval-
lend vaak het weinig hi-
erarchische Spotify-model
als voorbeeld, met zelf-
sturende teams, onder-
steunende ‘agile coaches’,
incubators vol start-ups en
veel samenwerking.

Een groep respondenten geeft aan hard bezig te zijn
met de opzet van aparte incubators en hubs voor in-
novatieve digitale projecten. Hetzelfde geldt voor de
opkoop van en samenwerkingmet start-ups. Andere
bedrijven hechten juist niet aan dat soort bezigheden.
Ondanks dit opvallendemeningsverschil heeft deze
stelling de laagste gemiddelde score in het onderzoek.

Veel minder vaak gesteundwordt de stel-
ling dat digitale transformatie hiërarchi-
sche en afdelingsgrenzen doorkruist.

HIËRARCHIE

Spotify

36%

Agile

Opmerkelijk
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Casus KPN 

NAAR 
GROTERE 
AUTONOMIE 
EN SNELHEID
Hoe gaat KPN om met 
digitalisering, en welke rol 
spelen leiderschap en be-
stuur in digitale transfor-
matie? Jackelien Veldstra, 
directeur Digital transfor-
mation, cio Bouke Hoving 
en Erik Vercouteren, EVP 
Customer experience, 
delen hun belangrijkste 
inzichten met het onder-
zoeksteam van Vlerick.

Hoe ziet KPN zelf zijn digitale 
transformatie? De digitale transforma-
tie bij KPN is een verhaal van lange adem; 
het niet gaat om een verandering, maar 
om continu en steeds sneller veranderen. 
De uitdaging zit niet in de technologie, 
maar in het transformeren van mensen, 
cultuur en gewoonten. Ze verstaan onder de 
digitale transformatie een nieuwe manier 
van werken, drastisch verschillend van wat 
de oude telecomgigant lange tijd gewoon 
was te doen. De prioriteit moet komen te 
liggen bij de klant, en de digitale klanterva-
ring geldt als het hoogste goed. De digitale 
leiders van KPN geven aan dat deze nieuwe 
aanpak voortkomt uit het besef dat zowel 
de consument als de professionele klant het 
niveau van de digitale ervaring vergelijkt 
met die van ‘digital natives’ zoals Facebook, 
Bol.com en Netflix.

Noem een concrete stap sinds 2017 
KPN stelt zich meer open voor samenwer-
kingen met partners, van start-ups tot 
grote digitale spelers. De markt wordt nu 
systematisch gescand op technologische en 
strategische kansen, die vervolgens worden 
geëvalueerd voor een eventuele investering 
of incubatie. Sinds zomer 2017 verzorgt KPN 
de dienstverlening aan klanten in Europa 
van het sociale medium WeChat van Ten-
cent. Van belang voor dit Chinese bedrijf 
bij de keuze voor een partner bleek niet 
de grootte van de partij te zijn (denk aan 
Vodafone, Orange of Deutsche Telekom), 
maar snelheid. De dienst moest binnen 
drie weken live gaan. Dankzij een nieuwe 
manier van werken wist KPN aan deze 
vraag te voldoen, geven de digitale leiders 
aan. Het bedrijf stelt zich bovendien niet op 
als nederige leverancier, maar presenteert 
zich als een volwaardige partner die allerlei 
diensten toevoegt, zoals de verkoop van 
toegangskaarten voor pretparken. De sa-
menwerking tussen Tencent en KPN wordt 
inmiddels uitgebreid naar landen buiten 
Europa, zoals Australië en Nieuw-Zeeland.

Welke rol spelen leiderschap en 
bestuurlijke vaardigheden? Suc-
cesvolle samenwerking met start-ups en 
grote digitale partijen als Tencent komt 
niet zomaar tot stand, stellen KPN’s digitale 
leiders. Samenwerking in extreem digitale 
marktsegmenten vraagt een nieuwe inrich-

ting van governancepro-
cessen. Het gaat niet om 
geïsoleerde initiatieven 
voor nieuw leiderschap 
en management, maar 
om een integrale aanpak. 
Teams genieten een 
grote mate van autono-
mie. Leidinggevenden 
bepalen niet langer hoe 
een team moet werken en 
wat het exact moet doen. 
Ze bieden ondersteu-
ning en nemen voorko-
mende hindernissen 
weg. Geïnspireerd door 
bekende voorbeelden 
als ING en Spotify is een 
‘agile’ manier van werken 
ingevoerd. Multidisci-
plinaire teams die aan 
klantgerichte ‘digital 
first’-initiatieven werken, 
krijgen budgettaire pri-
oriteit. Bij de samenstel-
ling van die teams wordt 
een applicatie ingezet die 
helpt in de grote interne 
poel van talent de juiste 
vaardigheden te vinden 
en te matchen met de 
functievereisten.

Onder bestuurlijke 
vaardigheden vallen ook 
beslissingen en coör-
dinatie. Vooral door de 
nieuwe flexibele manier 
van werken en vereenvou-
diging van processen heeft 
KPN de afgelopen jaren 
gesnoeid in complexiteit 
door het aantal manage-
mentlagen te reduceren, 
en aan de IT-kant heeft het 
bedrijf gewerkt aan ont-
koppeling van software en 
een vereenvoudigde archi-
tectuur.
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Hoe meten jullie de
concrete resultaten
van digitale inspan-
ningen? Volgensde
digitale leiders vanKPN
isdeNetPromoter Score
(NPS) sterk toegenomen
voor zowel zakelijke als
individuele klanten,watde
waarderingaantoont voor
digitale ervaringen.De
verwachting isdatdeho-
gereNPS leidt tot klanten-
trouwenuiteindelijkmeer
omzet. Bovendienworden
kostenbespaard.Doorbij-
voorbeeldhet proces rond
deklant te optimaliseren
kon recentelijk eencallcen-
terwordengesloten.Digi-
tale transformatie is een
drijvendekracht achterde
terugkeer vangroeicijfers,
eenopmerkelijke trend-
breuk tenopzichte van
dedalende cijfers vande
voorbije jaren, endit in een
zeer competitievemarkt.
Zo ishet partnerschapmet
Tencent voorKPNeen te-
kendatdenieuwemanier
vanwerkenkan leiden tot
deontdekking vannieuwe
marktendie ruimschoots
degrenzenoverschrijden
vande thuismarkt enhet
bestaandebedrijfsmodel.
Tegelijk geeftKPNaandat
hetnogelkedagbijleert en
heelwaardevolle ervarin-
genopdoetmetklanten-
proposities voor extreem
digitalemarktsegmenten.
Er is danookgeen tijd
omzichzelf opdeborst te
kloppen, aangezienhet
veranderennooit ophoudt,
ende lat steedshoger gaat.

Competentie5 Bedrijfsprocessen

DEBLIKGAATNU
OOKNAAR
BUITEN
Digitale transformatie leidt totherontwerpvanbedrijfsprocessen,
zodathetbedrijfkantegemoetkomenaandedigitaleverwachtingen
vanklanten.Front-enbackofficewordendigitaalgeïntegreerd.
Bedrijfsprocessenwordenrealtimebijgehouden,enbigdataenanalyses
moetenvoorcontinueverbeteringzorgen.

Hetonderzoeksteamlegderespondenteneenzestalstellingenvoor
overderolvanbedrijfsprocessenbinnenhundigitale transformatie.
Ditzijndebelangrijkstebevindingen.

Vooral industriële bedrijven zeggen
veel werk temaken van het heront-
werp van bedrijfsprocessen. Dat doen
zemetmeer realtimemonitoring en
analyses, die helpen om snel en lokaal
beslissingen te nemen.

5%

33%
van de ondervraag-
de bedrijven schrijft
zijn vorderingen om
zijn bedrijfsproces-
sen te automatise-
ren en te digitalise-
ren het hoogst aan.

slechts is het
sterk eensmet
de stelling dat
de fysieke en
de digitale erva-
ring van klanten
naadloos zijn
geïntegreerd.
Van de zes stel-
lingen scoort
deze het laagst
binnen deze
competentie.

LOKAAL
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HET PROCES 
WORDT 
SLIMMER 
Hoe gaat Royal Vopak om 
met digitale transformatie, 
en welke rol speelt de digi-
talisering van zijn bedrijfs-
processen? Cio Leo Brand 
deelt zijn belangrijkste 
inzichten met het onder-
zoeksteam van Vlerick.

Hoe ziet Royal Vopak zelf zijn 
digitale transformatie? Bij Royal 
Vopak voelt iedere medewerker, bijna 4500, 
de digitale transformatie van het bedrijf, 
van de werkvloer tot de bestuurskamer. 
Sommigen merken dat het dagelijkse werk 
vereenvoudigt, bij anderen is de omslag 
totaal en wordt de mens ondersteuner van 
technologie, zoals bij het opstellen van 
planningen. Doel van het bedrijf, bekend 
als marktleider in tankopslag, is een 
hyper-efficiënte organisatie met veiligheid 
als prioriteit omwille van de gevaarlijke 
producten waarmee wordt gewerkt. Digitale 
transitie staat samen met de energietransi-
tie bovenaan op de strategische agenda. Het 
topmanagement stelt dat in de toekomst 
nieuwe digitale diensten net zo belangrijk 
kunnen worden als de huidige kerntaak, 
tankopslag.

Welke rol spelen digitale proces-
vaardigheden? De petrochemische 

sector heeft de naam 
enigszins achter te lopen 
in de digitale transfor-
matie. Tekenend is dat 
bedrijfsprocessen op erg 
oude IT-systemen blijven 
draaien. In de afgelopen 
jaren is het IT-landschap 
bij Royal Vopak evenwel 
drastisch gewijzigd, en 
nu neemt het bedrijf het 
voortouw in digitalisering 
van bedrijfsprocessen. 
Wereldwijd wordt een ge-
standaardiseerde manier 
van werken ingevoerd voor 
operationele processen én 
ondersteunende informa-
tiesystemen. Het bedrijf 
kiest er resoluut voor om 
zelf technologie en soft-
ware te ontwikkelen als de 
markt niet kostenefficiënt 
bedient. Zo blijkt het zelf 
ontwikkelen van hardware 
en software voor sensoren 
die terminals monitoren 
bijna dertig keer goedkoper 
per eenheid. Gezien het 
grote aantal benodigde 
sensoren was buitenshuis 
aankopen geen optie. Zoals 
veel organisaties die verge-
vorderd zijn met hun digi-
tale transformatie, heeft 
Vopak een team opgericht 
met eigen programmeurs 
die op een zogeheten 
‘rapid application deve-
lopment’-platform nieuwe 
software ontwikkelen, 
testen en op grotere schaal 
inzetten. Verder zijn er heel 
wat ondersteunende sys-
temen die extern worden 
aangekocht en in de cloud 
en niet langer in licentie 
worden gebruikt.
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Noem enkele concrete 
stappen in Royal 
Vopaks transforma-
tie Met twee kernproces-
sen in de toeleveringsketen 
denkt het bedrijf zich te 
kunnen onderscheiden van 
de concurrentie: ‘order-to-
cash’, en ‘arrival-to-depar-
ture’. Want hoe efficiënter 
transacties van goederen, 
informatie en financiële 
stromen worden geregeld, 
hoe beter voor de klant. 
Vandaar de keuze om deze 
onafhankelijk te maken 
van de standaard ERP-sys-
temen in de sector, en voor 
flexibele oplossingen te 
kiezen. Voor elke instal-
latie wordt een zogeheten 
‘digital twin’ aangelegd, 
dat wil zeggen dat de do-
cumentatie over proces- en 
informatiestromen digi-
taal wordt bijgehouden, in 
plaats van alleen op papier. 
Door analyse van zo’n digi-
tal twin kan de levensduur 
van de machines en instal-
laties worden geoptimali-
seerd en onderhoud beter 
worden gepland. Zo komen 
de wereld van de operatio-
nele technologie en die van 
de informatietechnologie 
steeds dichter bij elkaar. 
Deze convergentie ziet het 
bedrijf als een belangrijk 
kenmerk van transforma-
tieprojecten.

De cio van Royal Vopak 
vertelt ook dat de organi-
satie experimenteert met 
onder meer blockchain-
technologie voor integratie 
in het toeleveringskanaal 
en met videoanalyse voor 

Vopak probeert medewerkers 
zonder IT-achtergrond de IT-
afdeling binnen te loodsen 
DICHTE R B IJ DE BUSINE SS

grotere veiligheid op de werkvloer. Het be-
drijf werkt met ‘smart glasses’ en draagbare 
technologie, en zet drones in voor risicovolle 
onderhoudstaken.

Ontwikkeling van digitale processen en 
het aanwenden van digitale technologieën 
kan Vopak slechts doen door het aantrek-
ken en ontwikkelen van geschikt talent. De 
organisatie vertrouwt op een kerngroep van 
eigen ontwikkelaars, maar heeft ook oog 
voor het digitaal bewust maken en trainen 
van de managementlaag. Medewerkers uit de 
IT-afdeling zetten hun loopbaan verder in op 
een andere afdeling, bijvoorbeeld marketing 
of productie. Tegelijkertijd probeert Vopak 
medewerkers zonder IT-achtergrond de IT-af-
deling binnen te loodsen en bij te scholen. 
Zo brengen ze de business en IT dichter bij 
elkaar, hetgeen een vereiste is voor vlotte digi-
tale transformatie en softwareontwikkeling.

Welke plannen ontwikkelt Royal 
Vopak nu? Aan de horizon gloort de 
volgende golf van digitalisering, in de vorm 
van het industriële internet der dingen, 

waarbij bijna elke machine 
of installatie van sensoren, 
connectiviteit en mogelijk 
ook van eigen reken-
kracht wordt voorzien. 
Met eigen rekenkracht 
hoeven geen data meer te 
worden verstuurd naar een 
computer op een andere 
locatie, maar kan alles 
lokaal worden afgehan-
deld. De grote hoeveelheid 
extra data die dat oplevert, 
schept mogelijkheden voor 
het aanbieden van nieuwe 
diensten en geeft ook 
zicht op nieuwe inkom-
stenbronnen op langere 
termijn. Royal Vopak zegt 
ervoor te zorgen dat de 
beschikbaarheid van data 
binnen de grenzen van de 
terminal blijft, enerzijds 
uit veiligheidsoverwegin-
gen en anderzijds vanwege 
het belang van een stabiele 
internetverbinding. Op 
basis van data-analyse 
kunnen op een lokale 
terminal direct beslissin-
gen worden genomen. 
Dus stel dat een sensor 
een abnormale waarde in 
leidingen signaleert, dan 
leidt dat automatisch tot 
veiligheidsmaatregelen.

Waar meten jullie 
de resultaten van 
digitale inspannin-
gen aan af? Royal 
Vopak geeft aan dat digitale 
transformatie al aanzien-
lijke kostenbesparingen en 
betere dienstverlening aan 
hun huidige klantenheeft 
opgeleverd. Ook leidt digita-
lisering tot grotere efficiën-
tie en meer veiligheid op de 
werkvloer. Uit de inspan-
ningen van het bedrijf blijkt 
duidelijk het geloof dat digi-
tale transformatie het pad 
ook verder zal effenen voor 
betere marktprestaties.
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Competentie6 Talent

DIGITAALTALENTKOMT
VOORALVANBUITEN
Decompetentievaneenorganisatieomdejuistemedewerkers inhuis te
halen,dieoptimaalkunnenpresteren,bepaalt ingrotematehetsuccesvan
digitale transformatie.Hetvraagteengeavanceerdhr-beleidwaarmeeschaars
digitaal talentwordtaangetrokkenenbehouden.Hetzelfdegeldtvoorde
mobilisatievanspecifieketechnologischevaardighedenopkorte termijn.

Hetbelangvanmensenvoorhetslagenvandigitale transformatiewordt
breedonderschrevenblijktuitdeuitkomstenvanhetonderzoek.Tochzijner
eenaantalopmerkelijkeverschillentussentheorieenpraktijk,blijktuitde
reactiesopeenzestalstellingen.

is het eensmet
de stelling dat het
bedrijf eigen per-
soneel betrekt bij
digitale innovatie
via incubators en
andere program-
ma’s. Ze faciliteren
uitwisseling van
personeelmet an-
dere bedrijven, om
meer digitale kennis
op te doen.

stelt dat het bedrijf
specifieke talenten
werft om digitale
transformatie aan
te slingeren. Deze
inspanning is ver-
der vergroot ten
opzichte van vorig
jaar.

Opmerkelijk

van de ondervraagde
bedrijven stelt dat een
sterk hr-beleid om digitaal
talent te belonen en te be-
houden, onderdeel is van
hun digitale transformatie.
Dit is overigens deminst
onderschreven stelling in
het onderzoek naar talent,
maar vergelekenmet vo-
rig jaar hebben bedrijven
op dit vlak wel enige vor-
deringen gemaakt.

Teamsmet nieuwe digi-
tale experts (denk aan
disciplines als ‘design
thinking’ en app-ont-
wikkeling) werken
vaak op afstand van de
traditionele IT-afdeling.
Ter verklaring zeggen
bedrijven dat deze ta-
lenten, vaak de jongste
werkende generatie,
een heel anderewerk-
sfeer verlangen,met

een hoge graad van
autonomie en flexibi-
liteit. Ookwat betreft
werkruimte. Die werk-
sfeer sluit niet aan op
demanier vanwerken
die bij demeeste grote
concerns nog bestaat.
Bij sommige bedrijven
zie je de overgang van
de oude organisatie
naar de nieuwe aan de
kantoorinrichting.

31% onderschrijft de stelling dat het be-
drijf externe digitale specialisten inhuurt,
vooral op het vlak van specialismen als
blockchain enmachine learning.

SPECIALISTEN18%

33%

5%
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* VOOR DEZE GEMIDDELE SCORES IS DE ZOGEHETEN

7-LIKERTSCHAAL GEHANTEERD, WAARBIJ RESPONDENTEN

IN ZEVEN MATEN VAN ‘EENS’ OF ‘ONEENS’ KUNNEN

REAGEREN OP STELLINGEN OVER HUN COMMERCIËLE,

INTERNE EN KETENPRESTATIES.

Impact Bedrijfsprestaties

KOPLOPERSZIEN
CONCRETERESULTATEN
VANTRANSFORMATIE
Digitale transformatiemoetuiteindelijk toteenbeter
presterendentoekomstbestendigbedrijf leiden. Indit
onderzoekmochtendeelnemerszelf aangevenhoehun
inspanningenzichverhoudentotdeprestaties vanhun
onderneming.Daarbij zijnprestaties indriecategorieën
verdeeld.Commerciëleprestatiesbetreffenmeerverkopen,
eenbredereklantenkringenbetereservice. Interneprestaties
beslaanefficiënterebedrijfsprocessen,hogereproductiviteit
vanhetpersoneeleneenbetergebruikvanassets.Betere
ketenprestatiesbetekent lagere inkoopkosten, lagere
voorraadkostenenbetereafstemmingmet toeleveranciers.

Uitkomsten Dekoplopers
inhet onderzoek zeggen
nual veel te profiteren
vanhundigitale
inspanningen, in alle drie

Toename bij Koplopers Voorhoede Achtervolgers Aspiranten Totaal

Commerciële prestaties 5,27* 4,61 4,33 3,67 4,52

Interne prestaties 5,70 4,81 5,03 3,67 4,83

Ketenprestaties 5,07 3,76 3,85 3,00 3,89

degenoemdecategorieën.Uit onderstaand
schemablijkt dat respondentengemiddeld
demeestewinstweten tebehalen
met interneprestaties, gevolgddoor
commerciële prestaties enketenprestaties.
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Sector Totaal Strategie Governance Bedrijfs- Talent Cultuur Technologie
processen

Financiële Totaal Strategie Governance Bedrijfs- Talent Cultuur Technologie
dienstverlening processen

Financiële 5,55 5,50 5,73 5,78 5,22 5,62 5,47
dienstverlening

2018 5,55 5,50 5,73 5,78 5,22 5,62 5,47

Energie & Utility 5,42 5,76 5,63 5,46 5,28 5,33 5,06

2017 4,97 5,19 4,96 4,88 4,54 5,50 4,77

Bouw 5,29 5,53 5,58 5,39 5,00 5,22 5,03

Maakindustrie 4,89 5,24 5,26 4,78 5,02 4,52 4,50

Deenergie&utility-sectorscoorthethoogstopstrategieentalent,maarfinanciëledienstverleningvoert inde
anderecompetentiesdeboventoon.Delaatstgenoemdesectorgeeftzelfsaansindshetvorigeonderzoekweer
flinkestappentehebbengezet.

Opmerkelijk Debouwsector geeft aanopalle frontenprofijt tehebbenvandigitalisering, vanketen tot klant.
Dedrie andere sectoren indeze vergelijking scoren relatief elkhethoogst voor ééncategorie.

Uitgelicht Sectoren

FINANCIËLESECTORVOERT
DEKOPGROEPAAN
Iederesectorkentzijneigendynamiekentempoalshetgaatomdigitale
transformatie.Welichtenviersectorentoe:bouw,financiëledienstverlening,
maakindustrieenenergie&utility.Detotaalscoreverschiltnietzoveelper
sector,maardevier leggenzohuneigenaccentenbinnendezescompetenties.
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Conclusie  Transformatie

DE BELANGRIJKSTE 
CONCLUSIES 2018

Het Nederlandse 
bedrijfsleven 
beseft dat 

digitalisering van 
strategisch belang is voor 
zijn voortbestaan. Het 
besef sijpelt nu ook door 
dat digitale transformatie 
alle aspecten van de 
organisatie aangaat en dat 
zij een integrale en breed 
gedragen aanpak vraagt. 
De koplopers in dit 
onderzoek handelen naar 
dat besef, en zeggen daarin 
gestimuleerd te worden 
door verbeterde 
bedrijfsprestaties.

Een punt van 
aandacht blijft 
ook dit jaar de 

omgang met en inzet van 
medewerkers en digitaal 
talent tijdens de digitale 
transformatie. Zonder 
draagvlak en voldoende 
digitaal talent in huis dat 
optimaal wordt onder- 
steund, kan de trans- 
formatie vertragen of 
vastlopen.

Vorig jaar gaven bedrijven 
aan nog vooral naar grote 
digitale bedrijven zoals 

Google, Apple, Amazon en Alibaba te 
kijken voor inspiratie. Dit jaar richten 
ze hun blik meer op gevestigde be-
drijven buiten hun sector en op start-
ups.

Iedereen stelt te streven 
naar een wendbare organi-
satie waarin digitale talen-

ten optimaal kunnen presteren, over 
hiërarchische structuren heen. Als de 
klant maar centraal staat. Dat is de 
theorie. Uit het onderzoek blijkt dat 
bedrijven beduidend minder werk 
weten te maken van een stimulerend 
personeelsbeleid en leiderschap, en 
een cultuur waarin experimenteren 
en falen is geaccepteerd.

De reputatie van veel IT-af-
delingen zit transformatie 
in de weg. IT-leiders geven 

aan dat ze zich eerst moesten bewij-
zen als waardige en betrouwbare 
partners van de businesskant van het 
bedrijf voordat ze zich als natuurlijke 
leiders van digitale transformatie 
konden opstellen.

Een complete metamorfose 
staat veel bedrijven tegen. 
Slechts een op de vijf bedrij-

ven hecht grote waarde aan een stra-
tegie die beoogt het businessmodel 
en de bedrijfsprocessen fundamen-
teel te veranderen.

Digitalisering sijpelt nu overal in de organisatie van grote 
bedrijven binnen, van bestuurskamer tot productievloer. 
Maar een complete transformatie is nog een brug te ver.
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Doel Transformers is een 
jaarlijks onderzoek naar de 
digitale transformatie van 
grote Nederlandse onder-
nemingen. Het doel is het 
delen van inzichten die het 
bedrijfsleven kunnen hel-
pen digitale vooruitgang 
te boeken. Transformers is 
een gezamenlijk initiatief 
van Het Financieele Dag-
blad en Vlerick Business 
School.

 
Definitie Digitale transfor-

matie is een integrale be-
drijfstransformatie waarin 
digitale technologieën een 
dominante rol spelen. 

 
Deelnemers De basis voor 

het jaarlijkse Transfor-
mers-onderzoek vormen 
de tweehonderd grootste 
Nederlandse ondernemin-
gen (in omzet). Bedrijven 
die al vanaf hun start 
volledig digitaal actief zijn, 
worden buiten beschou-
wing gelaten. De uitno-
digingen voor deelname 
zijn gericht aan de hoogst 
verantwoordelijke voor 
digitale transformatie.

Van de 200 hebben 55 
bedrijven dit jaar de vra-
genlijst volledig ingevuld. 
Deze groep is onder te ver-
delen in dertig B2B-bedrij-
ven, vijf B2C-bedrijven en 
twintig bedrijven die beide 
markten bedienen.

De meeste responden-
ten vertegenwoordigen de 
sectoren energie & utility, 
financiële dienstverlening, 
maakindustrie en bouw.

Onder de respondenten 
komt de functie van chief 
information officer het 
vaakst voor.

Klankbord 
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Als klankbord hebben deze leden van 
de Expert Circle Digitale Transformatie 
bijgedragen aan het onderzoek van dit jaar.

Aanpak De vragenlijst is 
mede in samenspraak 
met digitale bedrijven 
(zogeheten ‘digital natives’) 
opgesteld. Aan de hand 
van stellingen is deelne-
mers gevraagd hun digitale 
inspanningen en strategie 
zelf te beoordelen. Dat is 
een gebruikelijke academi-
sche methode om interne 
processen en manage-
ment in organisaties te 
onderzoeken. Natuurlijk 
heeft deze methode haar 
beperkingen wat betreft de 
betrouwbaarheid van de 
antwoorden. Daarom voe-
ren de onderzoekers ook 
gesprekken met deelne-
mende bedrijven. Drie van 
die gespreken zijn in dit 
magazine uitgewerkt tot 
cases over drie specifieke 
onderdelen van digitale 
transformatie: governan-
ce, bedrijfsprocessen en 
technologie.

Verder is de diversiteit 
aan antwoorden in het 
onderzoek, zowel binnen 
één bedrijf als tussen ver-
schillende bedrijven, groot 
genoeg om een indicatie te 
geven van oprechte beant-
woording.

Uitkomsten De resultaten 
van dit onderzoek zeggen 
vooral iets over de digitale 
inspanningen van orga-
nisaties en de accenten 
die ze daarbij leggen. Ze 
geven geen uitsluitsel over 
de doeltreffendheid en 
concrete resultaten van 
een gekozen strategie of 
inspanning, of over de 
mate waarin buitenlandse 
concurrenten het beter of 
slechter zouden doen.
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Deze sectie valt niet onder de verantwoordelijkheid 
van de redactie van Het Financieele Dagblad



I
n een Utrechtse supermarkt hoeven klanten sinds dit 

voorjaar niet meer langs de kassa om af te rekenen. Dat 

kan gewoon met een app die gebruikmaakt van Tikkie, 

de veelgebruikte app voor betaalverzoekjes van ABN 

AMRO. “We hebben met Tikkie iets bedacht dat voor andere 

partijen interessant is om op te nemen in hun dienstverlening”, 

legt Chief Digital Offi cer Frank Verkerk uit. “We stellen dat 

ter beschikking, zodat zij daar hun eigen creatieve ideeën 

tegenaan kunnen zetten.” Het voorbeeld tekent de verandering 

in de digitale transformatie van de bank, zegt hij. “De transfor-

matie komt in een volgende fase. Het gaat nu meer over wat 

wij kunnen in combinatie met de kennis, kunde en kracht 

van andere organisaties.”

De focus verschuift van het digitaliseren van processen naar 

het openstellen van technologie, aldus Managing Director 

IT Solutions Michel van Drie. “De processen voor klanten zijn 

ABN AMRO is ver met het digitaliseren van 

klantprocessen. In de volgende fase van de 

digitale transformatie is openstellen van 

technologie de belangrijkste opdracht, vertellen 

Frank Verkerk en Michel van Drie. “Het draait 

nu om wat wij kunnen in combinatie met 

andere organisaties.”
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Succesvol op weg naar een 
open digitale omgeving 

‘WE KIJKEN IN ELKE 
SITUATIE WAT HET 
BESTE IS: ZELF DOEN, 
UITBESTEDEN OF 
SAMEN WERKEN’ 

BESTE IS: ZELF DOEN, 
UITBESTEDEN OF 
SAMEN WERKEN’
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inmiddels allemaal digitaal. Je kunt alles regelen vanuit je 

eigen huiskamer, van het openen van een rekening tot het 

afsluiten van een hypotheek en een adviesgesprek.” Om die 

diensten goed te kunnen aanbieden is samenwerking met 

externe partijen in veel gevallen de beste optie, en dat lukt 

vervolgens alleen met het openstellen van technologie of  

bij een ‘open ecosysteem’, zoals Van Drie het noemt. “Ooit 

beperkten we ons tot wat draait op eigen computers in onze 

eigen gebouwen. Dat kan niet meer. Tikkie had bijvoorbeeld 

nooit zo snel kunnen groeien op alleen onze eigen infra-

structuur.” 

VERSNELLING
“Tikkie is nu twee tot drie keer zo groot als een jaar geleden 

en heeft meer dan drie miljoen actieve gebruikers. Dat 

vraagt andere technologische vaardigheden”, vervolgt 

Verkerk. “Er is niet meer één antwoord. We kijken nu voor 

elke situatie wat het beste is: doen we het zelf, besteden we 

het uit, werken we samen? Een paar jaar terug waren dat 

nog geen vraagstukken.” Hij benadrukt dat Tikkie slechts 

een voorbeeld is en dat dit geldt voor alles wat de bank 

ontwikkelt, of het nu gaat om gezichtsherkenning, 

spraakherkenning of de chatbot. “In de oude tijd zouden we 

misschien hebben gezegd dat we alles zelf zouden gaan 

bouwen; nu gaan we op zoek naar iemand die al heel goed is 

in bijvoorbeeld spraaktechnologie.” 

Het gevolg van al deze ontwikkelingen is dat de transformatie 

versnelt, stelt Verkerk. “Bij alles wat je nu doet, moet je permanent 

alert zijn op nieuwe mogelijkheden”, zegt Van Drie. “Dat geldt 

bij infrastructuur net zo goed als bij applicaties. Bouw je iets 

zelf of koppel je dat aan het systeem van een partner? De 

organisatie die daar het succesvolst in is, die snel kan koppelen 

en ontkoppelen, kan altijd gebruikmaken van de beste en 

mooiste functionaliteit die op dat moment beschikbaar is.” 

AUTONOMIE
Verkerk en Van Drie zeggen het niet hardop, maar tussen de regels 

door valt goed te beluisteren dat ABN AMRO in dat snelle koppelen 

heel goed slaagt. Met andere woorden: de transformatie loopt 

ook in de nieuwe fase goed en levert succes op. Een belangrijke 

factor daarbij is het werken in kleine, fl exibele teams, weet 

Van Drie. “Sinds vorig jaar werken we volledig agile. Dagelijks 

zijn ruim driehonderdvijftig teams van zeven tot elf mensen 

bezig met de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van 

bestaande diensten. In de teams werken business en IT samen, 

met grote autonomie.” Er zijn uiteraard spelregels, maar de 

verwachting is dat teams zélf met oplossingen en ideeën komen. 

En dat gebeurt ook, zegt Verkerk, gevoed door wensen van 

klanten of helemaal zelf bedacht. 

Soms verzetten de teams veel werk voor op het oog simpele 

verbeteringen van het gebruiksgemak. Een voorbeeld is de 

autorisatie voor internetbankieren met de mobiel in plaats van 

met het bekende groene apparaatje. “Daar was heel veel behoefte 

aan”, weet Verkerk. “Maar onder de motorkap is het erg complex 

om dat verantwoord te realiseren, onder meer vanwege de 

informatiebeveiliging.” Als ander voorbeeld geeft hij de afspraak 

op afstand met een hypotheekadviseur. “De klant kan online 

een afspraak maken en rustig thuis wachten tot het zover is; 

wij moeten zorgen dat de afspraak bij de adviseur in de agenda 

komt, dat die bij het dossier kan en dat de videoverbinding op 

het juiste moment werkt. Ook daar komt veel bij kijken.”

spraakherkenning of de chatbot. “In de oude tijd zouden we 

misschien hebben gezegd dat we alles zelf zouden gaan 
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in bijvoorbeeld spraaktechnologie.” 

Het gevolg van al deze ontwikkelingen is dat de transformatie 

ABN AMROTHEMA ıS
DIGITALE DIENSTVERLENING
VERSNELLINGSAMENWERKING

MICHEL VAN DRIE EN  FRANK VERKERK 



Digitale transformatie raakt alle facetten van 

de bedrijfsvoering. Conclusion helpt bedrijven in 

die transformatie om de beste keuzes te maken, 

vertaalt die vervolgens in praktische oplossingen 

én durft daar dan verantwoordelijk heid voor 

te nemen, vertelt Engbert Verkoren. 
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‘Nachtrust is een van 
de diensten die we klanten 
bieden’

‘DIGITALISERING IS VEEL 
MEER DAN HET MENS-
ONAFHANKELIJK MAKEN 
VAN DIENSTEN’

“B
innen het openbaarvervoerdomein beheren 

wij complexe systemen voor reisinformatie, 

van softwareontwikkeling tot en met de 

borden met vertrektijden. Een missiekritisch 

proces dat altijd moet draaien, vierentwintig uur per dag, 

zeven dagen in de week”, vertelt Engbert Verkoren, CEO van 

Conclusion. “Het illustreert hoe we tot in het hart van de 

organisatie van onze klanten problemen oplossen en verant-

woordelijkheid nemen voor het functioneren. ‘Nachtrust’ is 

een van de diensten die wij klanten aanbieden.” Bij die 

verantwoordelijkheid past ook mééondernemen, vervolgt hij. 

“Stel dat een fi etsfabriek ons benadert, dan rekenen we   

graag af per fi ets in plaats van in bestede uren of gebruikte 

computer capaciteit.”
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ENGBERT VERKOREN

ECOSYSTEEM VAN RUIM 20 BEDRIJVEN
Die mentaliteit van meeondernemen kenmerkt de ruim 

twintig bedrijven die samen Conclusion vormen. Ieder met 

zijn eigen specialisme en expertise, maar als de vraag van 

een klant dat vereist, werken de bedrijven moeiteloos 

samen, in wisselende samenstelling. “We zijn een ecosysteem 

van bedrijven met ieder hun eigen kracht en eigen positie 

in de maatschappij en voor klanten en medewerkers”, aldus 

Verkoren. In totaal telt Conclusion ruim 1400 medewerkers, 

vrijwel allemaal (95%!) met een contract voor onbepaalde 

tijd. “Wij geloven in relaties voor de lange termijn en vinden 

dat je daarin moet investeren. Ook binnen klantrelaties 

zetten wij in op een langdurige samenwerking.”

WAAR BEGIN IK?
Bedrijven kloppen met heel diverse vragen bij Conclusion aan. 

Ze zoeken een partner die hun missiekritische processen 

laat draaien, zoals in het openbaar vervoer, de zorg of de 

industrie. Andere zoeken ondersteuning in hun gevecht met 

de marktontwikkelingen. Vaak gaat het dan om bedrijven 

die nog niet of nauwelijks gebruikmaken van actuele 

technologische mogelijkheden waar concurrenten of 

nieuwe toetreders dat wel doen. Weer andere willen hun 

infrastructuur toekomstvast maken; met bestaande systemen 

kan dat lastig zijn. “Wij kijken eerst goed hoe de business in 

elkaar steekt en waar procesverbeteringen mogelijk zijn. Pas 

daarna komt de technologie.” Wat de vraag ook is, het perspectief 

van de klant is het vertrekpunt voor oplossingen: ‘Waar begin ik?’

Conclusion leidt de transformatie van organisaties in goede 

banen dankzij kennis van primaire processen. “Je kunt alleen 

de verantwoordelijkheid voor een werkend elektronisch 

patiëntendossier op je nemen als je ook de absolute noodzaak 

ervan beseft: een ziekenhuis kan helemaal niets als zo’n systeem 

uit de lucht is. Je moet echt tot in detail weten wat er speelt.” 

Verkoren benadrukt dat digitalisering geen doel op zich is, 

maar een middel om de dienstverlening te verbeteren. “De 

digitale overheid bijvoorbeeld, overstijgt e-dienstverlening 

waarbij elk onderling contact digitaal verloopt en waarbij je je 

paspoort alleen nog via internet kunt aanvragen. Een warme 

relatie met burgers en bedrijven is óók een overheidstaak; 

daarvoor ontstaat meer ruimte dankzij digitalisering. 

Digitalisering is meer dan alleen diensten mensonafhankelijk 

maken.” 

OMARM DE ONZEKERHEID
In het verlengde hiervan waarschuwt Verkoren voor het 

doorslaan van digitale transformatie. “Sommige organisaties 

denken dat hun hele bedrijf wendbaar moet zijn of, in jargon, 

agile. Ik ben daar niet van overtuigd. Een backoffi cesysteem 

met naw-gegevens van klanten hoef je niet elke dag te 

vernieuwen. Wendbaarheid en fl exibiliteit zijn veel nuttiger 

aan de voorkant, bij de frontoffi ce in het dagelijks contact met 

klanten. Dáár heb je veel meer aan processen die continu aanpas-

baar zijn om in te spelen op toekomstige veranderingen, zonder 

dat je die op dit moment al kunt voorspellen. Omarm de onzeker-

heid, noemen wij dat.” 

Voor organisaties is het een uitdaging om mensen gemotiveerd 

en productief te houden, constateert Verkoren. “Dat was altijd 

al zo, maar dat is nog belangrijker nu de wereld ontzettend snel 

verandert. Gelukkig zijn er ook veel meer mogelijkheden om 

kennis en vaardigheid up-to-date te houden. Vroeger gingen 

mensen een paar keer per jaar naar een seminar of training 

voor een certifi caat. Nu is het veel makkelijker en effectiever 

om te zorgen dat iemand elke dag leert, bijvoorbeeld met een 

app op de telefoon.” Dat past ook beter bij de zelfsturende 

medewerker, waar bedrijven steeds meer op inzetten. “Voor 

de luchtvaartsector hebben we een app ontwikkeld voor het 

cabinepersoneel op intercontinentale vluchten. Op rustige 

momenten pakken zij een game om hun kennis bij te spijkeren. 

En wat denk je: op vluchten waar die game wordt ingezet, 

stijgt de passagierstevredenheid!”

ENGBERT VERKOREN
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De digitale transformatie zet door. Data is 

hierbij cruciaal; iedereen ziet de waarde in. 

Deze gepercipieerde waarde incasseren lukt 

alleen als de dataplatformen direct goed 

worden gebruikt en beheerd. Organisaties 

hebben daar te weinig oog voor. Rob Honing, 

CCO van de Amsterdamse dataspecialist 

Hot ITem, biedt de oplossing: een flexibele 

manier van multiplatformoutsourcing. 
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Beheer multiplatform-data- 
architectuur vereist specialist

olgens Honing begrijpen organisaties heel goed de 

noodzaak van digitale transformatie en het belang 

van data, maar denken ze nog te weinig na over het 

beheer. “We merken dat organisaties in de ontwerpfase 

nauwelijks rekening houden met wat dit daadwerkelijk 

betekent. Een totale data-driven transformatie is een omvang-

rijk project waarin de mix van techniek, governance en privacy 

naadloos geregeld moet zijn. Belangrijk is ook dat je vanaf het 

begin moet nadenken over het beheer. Vroeger hadden we 

datawarehouses en business intelligence (BI) tools en was dit 

werkveld nog redelijk overzichtelijk. Je koos een bepaalde 

stack inclusief tooling en een team van mensen dat het kon 

toepassen. De resultaten die hieruit voortkwamen gebruikte 

de business om te sturen, te verantwoorden en uiteraard om 

de bedrijfsprocessen te verbeteren. In de nieuwe, cloud-

gedreven, wereld is er veel meer mogelijk geworden, náást 

‘MET OUTSOURCING -
S ERVICES ONTZORGEN 
WIJ ONZE KLANTEN’

V



  109

wat je al had. Organisaties vangen dat in een multiplatform-

data-architectuur. Aan de ene kant bevindt zich de bestaande 

informatievoorziening voor sturen en verantwoorden op 

basis van BI en datawarehousing. Aan de andere kant staat de 

nieuwe cloudwereld met zijn vrijwel oneindige mogelijkheden 

om dataplatformen in te zetten voor bedrijfsdoelen. Die cloud-

omgeving moet echter ook worden onderhouden, beheerd 

én geconsolideerd met de bestaande informatievoorziening.”

BOUWBLOKJES
Onderhoud en beheer is dus een belangrijk issue. Volgens 

Honing is dit voor cloudgebaseerde data-ecosystemen 

duidelijk van een ander, dynamischer kaliber dan de 

gekende BI- en datawarehouse-omgevingen. De bestaande 

teams die dat beheren zijn volgens hem vaak niet in staat 

om het cloudbeheer ook nog onder de knie te krijgen. 

Ze hebben niet de juiste achtergrond en missen de nood-

zakelijke compe tenties. Honing: “In de ‘nieuwe’ wereld 

gaan de innovaties zeer snel; er komt in korte tijd heel veel 

functionaliteit beschikbaar. De truc is natuurlijk om die 

bouwblokjes zodanig aan elkaar te knopen, dat je een 

geolied werkend dataplat form krijgt. Door die vrijwel 

constante vernieuwing moet je echter anders werken. 

Dat is wennen en bij elkaar toch heel anders dan het beheer 

van een overzichtelijk, klassiek BI-platform.” 

OUTSOURCINGSERVICES
Een nog groter en bovendien onderschat probleem bij het 

beheer van een multiplatform-data-architectuur is dat de juiste 

mensen nauwelijks te krijgen zijn. Hoe kom je aan hen? 

Honing: “In de huidige overspannen markt zijn ze moeilijk te 

vinden. Omdat wij een sterke naam hebben, is het voor ons 

gemakkelijker om aan de juiste kwaliteit te komen, vooral 

mediors en seniors. Wij zijn de grootste specialist in het data-

werkveld in Nederland en beschikken over de schaarse, 

specialistische kennis aangaande dataplatforms in de cloud. 

Dát spreekt deze professionals erg aan. Verder leiden we 

inhouse elk jaar ook veel academici op en ontwikkelen we 

de nodige masterclasses.” 

Honing vervolgt: “In de markt zie je steeds meer het besef 

ontstaan dat die zoektocht, gecombineerd met het beheren en 

ontwikkelen van dataplatforms, niet tot de corebusiness van 

de organisatie behoort. En dat het veel meer oplevert om dit uit 

te besteden aan een partij waarvoor dit wél onderdeel van de 

kernactiviteiten is. Wij zijn hier met onze nieuwe businessunit 

outsourcingservices op ingesprongen en hebben daarmee een 

unieke propositie in de markt. Wij ontzorgen onze klanten bij 

het aannemen van mensen en het beheren van de dataplatforms. 

Daar voegen we ‘on demand data science’-capaciteit aan toe en 

een innovation lab waarin klanten nieuwe dingen uitproberen. 

Zo verzorgen wij de continuïteit van de gehele informatieketen. 

Onze klanten zijn laaiend enthousiast.” 

BLAUWDRUKKEN
Als een organisatie besluit om het beheer van een multiplatform- 

data-architectuur aan Hot ITem in handen te geven, wordt, 

indien gewenst, ook het personeel van de bestaande beheer-

afdeling overgenomen. Verrassend. Honing legt uit: “Het mes 

snijdt hier aan twee kanten. Omdat bijna iedereen inzet op 

de nieuwe technologie, ontstaat er een tekort aan specialisten 

in het bestaande datawarehouse- en BI-werkveld. De vraag 

hiernaar blijft de komende jaren volgens ons ongekend hoog. 

Door onze outsource-propositie kunnen we klanten ook op dit 

gebied blijven helpen. Bovendien kunnen deze nieuwe collega’s 

bij ons echt bezig zijn met hun passie en nieuwe dingen leren 

in een inspirerende omgeving met de beste data-experts van 

Nederland.” 

Honing vervolgt: “Wij hebben inmiddels erg veel ervaring met 

al die dataplatforms en hybride architecturen. Als een klant een 

modern platform wil neerzetten, hebben wij alle blauwdrukken 

klaarliggen hoe die omgeving in te richten. Daar hoeft de klant 

niet meer over na te denken. In die blauwdrukken hebben we 

ook de AVG- en datagovernanceproblematiek opgelost. Het 

enige wat een klant zich nog moet afvragen, is wat hij met dat 

platform wil bereiken en welke waarde hij hieruit wil halen.”

Dat is wennen en bij elkaar toch heel anders dan het beheer 

van een overzichtelijk, klassiek BI-platform.” 

OUTSOURCINGSERVICES
Een nog groter en bovendien onderschat probleem bij het 

beheer van een multiplatform-data-architectuur is dat de juiste 

mensen nauwelijks te krijgen zijn. Hoe kom je aan hen? 

Honing: “In de huidige overspannen markt zijn ze moeilijk te 

vinden. Omdat wij een sterke naam hebben, is het voor ons 

gemakkelijker om aan de juiste kwaliteit te komen, vooral 

mediors en seniors. Wij zijn de grootste specialist in het data-

werkveld in Nederland en beschikken over de schaarse, 

specialistische kennis aangaande dataplatforms in de cloud. 

Dát spreekt deze professionals erg aan. Verder leiden we 

HOT ITEM
THEMAıS
OUTSOURCING

MULTIPLATFORM  
DATAARCHITECTUUR
BEHEER
DATA SCIENCE
CLOUD

ROB HONING
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Digitaal als nieuw 
level playing field

‘ROYAL FLORAHOLLAND 
MOET HÉT DIGITALE 
ECOSYSTEEM WORDEN 
VOOR DE WERELD WIJDE 
SIERTEELT’

‘ROYAL FLORAHOLLAND 
MOET HÉT DIGITALE 
ECOSYSTEEM WORDEN 
VOOR DE WERELD WIJDE 

S
inds de oprichting in 1911 hebben de bij Royal 

FloraHolland aangesloten kwekers steeds geïnvesteerd 

in schaalgrootte en infrastructuur, legt Gerhard van der 

Bijl uit. “De fysieke infrastructuur staat. Nu is het de 

kunst om daar een digitale infrastructuur naast te ontwikkelen, 

zodat kwekers ook in de digitale wereld kunnen meedoen. Ik 

ben aangetrokken om daar richting aan te geven. Toen ik een 

kleine anderhalf jaar geleden bij Royal FloraHolland aantrad, 

kwam ik in een IT-organisatie die zich vooral richtte op de 

dagelijkse operatie. We hebben een vernieuwingstraject ingezet 

om op drie terreinen onze digitale aspiratie vorm te geven: 

digitalisering van ons businessmodel, digitalisering van het 

bedrijf, en daarbovenop nemen we een leidende rol in het 

digitaliseren van de sector. Royal FloraHolland moet hét digitale 

ecosysteem worden voor de wereldwijde sierteelt.”

Van der Bijl vervolgt: “Er verandert dus nogal wat, maar wel 

Met vier veilinglocaties en 35 veilingklokken is 

de coöperatie Royal FloraHolland de grootste 

bloemenveiling ter wereld, met 4,7 miljard aan 

handelsomzet. Gerhard van der Bijl (Chief 

Digital Officer) legt uit wat er komt kijken bij 

het digitaliseren van de marktplaats.
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met respect voor de cultuur en de geschiedenis van Royal 

FloraHolland. Je kunt immers nog zo focussen op innovatie 

en disruptie: je mag daarbij je bestaande waardepropositie 

niet uit het oog verliezen. Niet alles is ‘online’. Bestaande 

dienstverlening blijft nodig en moet je verbeteren. Daarom 

werken we aan een evenwicht tussen ‘renovating the core’ 

en ‘building the future’. Je kunt ze niet los van elkaar zien; 

als je ‘building the future’ in een apart programma giet, 

blijft het een apart programma waardoor je nooit in de kern 

digitaal aan je ‘company DNA’ toevoegt.”

FLORIDAY
Digitalisering is onontkoombaar, weet Van der Bijl. “Kansen 

worden bedreigingen als je ze niet grijpt. Zo trekt digitalisering 

nieuwe toetreders aan, die met nieuwe businessmodellen de 

sector verrijken. Het is van belang dat elke speler mee kan 

doen, kleine én grote kwekers, bestaande en nieuwe spelers. 

Of neem internationalisering: door de toepassing van digitaal 

en data weten internationale partijen elkaar steeds gemakke-

lijker te vinden. Met een paar klikken kun je als kweker je 

afzetmarkt verbreden en als inkoper wereldwijd sourcen. 

Als je dat kunt faciliteren met een digitale en datagedreven 

infrastructuur, met nieuwe standaarden, organiseer je een 

nieuw level playing fi eld voor de sector.” 

Dat level playing fi eld is Floriday, een wereldwijd overkoepe-

lend digitaal ecosysteem voor kwekers. “Daarop koppelen we 

nu onze eigen verkoopkanalen,” legt Van der Bijl uit, “zoals 

FloraMondo en FloraXchange. Daarnaast bieden we nieuwe 

platformen, zoals New Green Market of Blueroots, de moge-

lijkheid om op Floriday aan te haken. Op basis van zijn voorraad, 

product of prijsvormingsmechanisme kan de kweker vervolgens 

vanaf Floriday zijn eigen verkoopkanaal uitkiezen. Zo werken 

we toe naar end-to-enddienstverlening met moderne en data-

gedreven functionaliteit en een zeer ruim aanbod van bloemen 

en planten.” 

BEDRIJFSSTRATEGIE CENTRAAL
Van der Bijl komt in blogs en op seminars vaak dezelfde voor-

beelden tegen, vertelt hij. “Het gaat altijd weer over Amazon, 

Airbnb en Uber. Ik vind dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. 

Natuurlijk kun je leren van andere branches, maar het begint 

altijd bij: wie ben je, wat is je doelstelling en wat is je aspiratie 

met je nieuwe rol in het bestaande ecosysteem? Daarom geloof 

ik in purpose-driven transformation: blijf authentiek, verbind 

je als leider aan de aspiratieve doelstellingen en geef veel context 

aan wat er moet gebeuren. Breng dat transformatieproces 

vervolgens niet onder in een start-up of bij een programma-

directeur, maar ga zelf aan de slag. Kijk dan natuurlijk naar 

andere platformen en wat je daarvan kunt leren. Maar benader 

ook je eigen ‘wisdom of the crowd’ (in ons geval de coöperatie). 

Je kunt, in positieve zin, heel veel leren van je eigen legacy. We 

merken bijvoorbeeld dat klanten kleinere hoeveelheden willen 

kopen op een later moment, omdat in de keten de orders bij hen 

ook later binnenkomen. Natuurlijk kun je dat proces faciliteren 

met digitaal en data, maar misschien moet je ook nieuwe logistieke 

dienstverlening of nieuwe fi nanciële dienstverlening ontwik-

kelen. Ik merk vaak dat de hype rond ‘digitale transformatie’ 

maakt dat je soms vergeet dat je andere dienstverlening nodig 

hebt om echt in business te blijven. Het is digitaal en fysiek.”

Van der Bijl: “Of door de digitale transformatie het roer om moet? 

Ik geloof meer in het beter benutten van de mogelijkheden van 

de bedrijfsstrategie en in het integreren van ontwikkelingen 

als digitalisering, data en disruptie in die strategie. Dat is ook 

de reden waarom we bestaande en nieuwe IT in mijn rol 

hebben samengebracht. Het is aan mij om de renovatie van de 

bestaande IT in evenwicht te brengen met het bouwen van de 

nieuwe IT. Ook werken we aan onze cultuur om een inspirerende 

werkomgeving te creëren. Zo zijn we bezig met nieuwe werk-

methoden, waarmee we nieuwe vaardigheden kunnen toevoegen 

aan de organisatie, om te bouwen aan een high-performing 

digital organisation die een antwoord heeft op de verdere digitali-

sering van de sector. We trekken jong talent aan dat op die nieuwe 

manier wil werken. Dat alles moet ertoe bijdragen dat we weer 

honderd jaar lang een mooie sectorfunctie kunnen vervullen.”

Dat level playing fi eld is Floriday, een wereldwijd overkoepe-

lend digitaal ecosysteem voor kwekers. “Daarop koppelen we 

nu onze eigen verkoopkanalen,” legt Van der Bijl uit, “zoals 

FloraMondo en FloraXchange. Daarnaast bieden we nieuwe 

platformen, zoals New Green Market of Blueroots, de moge-

lijkheid om op Floriday aan te haken. Op basis van zijn voorraad, 

product of prijsvormingsmechanisme kan de kweker vervolgens 

vanaf Floriday zijn eigen verkoopkanaal uitkiezen. Zo werken 

we toe naar end-to-enddienstverlening met moderne en data-

gedreven functionaliteit en een zeer ruim aanbod van bloemen 

ROYAL 
FLORAHOLLANDTHEMA ıS

BLOEMENVEILINGINFRASTRUCTUURIT
DIGITALISERINGDATA

GERHARD VAN DER BIJL
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THEMA ıS
MANAGED CLOUD SERVICESCLOUD
SECURITY
HIGH GRADE SECURITY
ENCRYPTIE

AVENSUS GROEP

De Avensus Groep onderscheidt zich door een geïntegreerde dienst-

verlening in managed cloud services en security. Bovendien is het 

bedrijf marktleider in encryptie en keymanagement. Mede door 

acquisitie heeft de Avensus Groep sinds 2016 een snelle groei 

doorgemaakt. 
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‘OOK IN EEN VEILIGE 
CLOUD GAAT HET OM 
BLIJE EINDGEBRUIKERS’

eel organisaties gaan naar de 

cloud. Hierdoor neemt de 

complexiteit van hun processen 

toe, mede door de noodzaak om 

data en digitale diensten te beveiligen. 

“Het securitybeleid van veel bedrijven 

is versnipperd”, vertelt Abram Schermer, 

directeur van de Avensus Groep. 

“Netwerkbeveiliging, mobiele 

bescherming, wet- en regel geving:  

ze worden afzonderlijk opgepakt. 

Bovendien gaat het vaak om acties 

achteraf. Wij propageren een geïnte-

greerde aanpak door verschillende 

oplossingen als één dienst aan te bieden. 

Alleen zo kun je de toenemende 

complexi  teit van de cloud en security 

ook in de toekomst managen.”

MENSELIJKE MAAT
De Avensus Groep werd in 2018 opgericht 

als uitbreiding op Avensus Nederland, 

een ICT-dienstverlener die sinds 2000 

actief is. “Onze focus ligt op managed 

cloud services en security”, vertelt 

directeur Ed Trautig. “Door autonome 

groei, aangevuld met acquisitie, zijn we 

snel gegroeid. Op dit moment beschikken 

we over drie bedrijfsonderdelen: Avensus 

Managed Cloud Services, Avensus High 

Grade Security en ICT Vision, een bedrijf 

dat onderdeel is van onze managed-

cloudstrategie.”

Ieder bedrijfsonderdeel werkt binnen 

het grotere geheel met relatief kleine, 

gespecialiseerde teams. “Ze zijn groot 

genoeg om een hoog niveau aan kennis 

te garanderen, maar klein genoeg om 

dicht bij de klant te staan”, zegt Trautig. 

“De Avensus Groep onderscheidt zich 

door zijn klantgerichtheid. 

Technologische performance is nood-

zakelijk, maar levert alleen succes op in 

combinatie met de menselijke maat. Wij 

weten als geen ander hoe we bedrijven 

technisch én organisatorisch moeten 

ontzorgen. Dat zien we terug in een 

hoge uptime van systemen, maar ook in 

een hoge waardering bij het IT-manage-

ment van klanten én de eindgebruikers: 

een zeldzaamheid in de markt.” 

HIGH GRADE SECURITY
De Avensus Groep heeft een unieke 

markt positie op het gebied van encryptie 

en keymanagement. “Zo’n 70 tot 80% 

van het betalingsverkeer in Nederland 

gaat via oplossingen die wij hebben 

geïmplementeerd en nu beheren”, zegt 

Schermer. “High Grade Security (HGS) is 

een specialisme waar tot voor kort vooral 

banken, defensie en centrale overheden 

een beroep op deden. We zien echter dat 

de vraag naar HGS toeneemt bij andere 

bedrijven. Het uitlezen van slimme 

energiemeters gaat bijvoorbeeld ook 

over transacties die geld vertegen-

woordigen. Ook in auto motive worden 

data steeds beter beveiligd. Met ons 

voortreffelijke track record zijn wij de 

uitgelezen partij om bedrijven te 

helpen hun HGS vorm te geven.”

Eén geïntegreerd 
cloud- & securitybeleid

V



I
nnovaties verspreiden zich juist in 

opkomende markten razendsnel, 

simpelweg omdat er geen oude 

structuren in de weg staan. “We 

weten allemaal hoeveel landen in Afrika 

het vaste netwerk hebben overgeslagen 

en meteen de grote sprong naar mobiele 

telefonie hebben genomen”, memoreert 

Broekhuizen. “Inmiddels groeit het 

gebruik van smartphones razendsnel in 

opkomende landen. Vaak is het een 

alternatief voor pc, laptop en tablet.”

Het gevolg: een enorme stijging van de 

toegang tot en het gebruik van internet 

onder jongeren en mensen met een laag 

inkomen. Was in 2010 nog minder dan 

een derde van de wereldbevolking aan-

gesloten op het wereldwijde web, vorig 

jaar was dat al bijna de helft. Voor 

burgers tussen de 15 en 24 jaar is dat 

zelfs al 70%. Tegelijkertijd blijft het 

aantal mensen dat geen toegang heeft 

tot een fi nancieel systeem hardnekkig 

groot – zeker in Afrika. Fintech, de 

verzamelnaam voor technieken die 

fi nanciële diensten beter beschikbaar 

en betaalbaar maken, kan de opmars 

van internet samenbrengen met betere 

toegang tot krediet en mobiel betalen. 

Talloze mkb-bedrijven, kleine boeren 

en vrouwelijke ondernemers die nu 

moeilijk aan fi nanciering komen 

kunnen daardoor gaan investeren.

GAMECHANGER 
“Fintech is een echte game changer als 

het gaat om het bereiken van klanten 

die nu niet of nauwelijks toegang 

hebben tot banken en betaal systemen. 

Door de inzet van de modernste 

technieken kan in een snel tempo 

en tegen lage kosten een fi nanciële 

structuur worden opgezet.” De kosten 

van mobiel bankieren liggen tot 90% 

lager dan die van een fysiek kantoren-

netwerk. FMO fi nanciert zowel fi ntech-

bedrijven als traditionele banken die  

op dit gebied actief zijn, en heeft sinds 

een jaar een speciaal fi ntech team. 

Financiële instellingen behoren ook 

tot de drie kerngebieden waar FMO op 

focust, naast energie en het trio agri, 

voedsel en water. 

VLIEGWIEL
FMO heeft een lange geschiedenis met 

de fi nanciering van innovatie, benadrukt 

de CIO. De ontwikkelingsbank lanceerde 

vorig jaar FinForward, een speciaal 

programma gericht op het versnellen 

van fi ntechontwikkelingen in Afrika. Zo 

kunnen verschillende partijen (fi ntech-

bedrijven, banken) informatie delen. 

Een goed werkend en effi ciënt fi nancieel 

systeem kan een vliegwiel in gang zetten, 

benadrukt Broekhuizen. Technologie 

maakt het winstgevend verstrekken van 

kleine kredieten mogelijk in landen waar 

het reizen naar het dichtstbij zijnde 

bank fi liaal vaak uren kost. Precies dit 

mechanisme maakt fi ntech tot een 

potentiële gamechanger voor Afrika, 

voorziet de CIO: “Zodra onder nemers geld 

kunnen lenen, kunnen ze investeren. 

Uiteindelijk wordt iedereen daar beter 

van. Het zet echt een vliegwiel in gang.”

‘HET GEBRUIK VAN SMART-
PHONES GROEIT RAZENDSNEL 
IN OPKOMENDE LANDEN’

Technologische ontwikkelingen voltrekken zich in een duizeling-

wekkend tempo. Voor opkomende landen is dat een uitgelezen 

kans om een inhaalslag te maken, betoogt Linda Broekhuizen, 

chief investment officer (CIO) van FMO. De ontwikkelingsbank 

speelt een sleutelrol in de financiering daarvan.

In opkomende markten gaat 
innovatie nog veel sneller

en tegen lage kosten een fi nanciële 

structuur worden opgezet.” De kosten 

van mobiel bankieren liggen tot 90% 

lager dan die van een fysiek kantoren-

netwerk. FMO fi nanciert zowel fi ntech-

bedrijven als traditionele banken die  

FMO

LINDA BROEKHUIZEN
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S
ake Algra, Managing Director 

T-Systems Nederland: “De vraag 

die wij steeds stellen is: hoe 

kunnen wij klanten helpen om 

hun business te verbeteren in het 

digitale tijdperk? In onze visie gaat  

het over organisaties die hun dienst-

verlening willen en moeten digitali-

seren om te groeien. In plaats van dat 

klanten zelf op zoek moeten naar losse 

componenten, die ze aan elkaar moeten 

koppelen én daarna zelf beheren, leveren 

wij end-to-endservices. Ofwel: volledig 

beheerde IoT as a Service. Wij vervullen 

een centrale rol. Onze schaalgrootte biedt 

de betrouwbaarheid met een stabiele 

basis vanuit infrastructuur, hosting en 

onze clouddienstverlening. We geloven 

in samenwerking. In sterke, industrie-

gerichte, specifi eke ecosystemen, 

waarbij de krachten en expertise van de 

partijen samenkomen. Zo kunnen we 

organisaties beter ondersteunen in de 

primaire processen en innovatie. Onze 

Smart Parking-oplossing is een mooi 

voorbeeld van een samenwerking met 

verschillende partijen, zoals Dura 

Vermeer (bouw) en Nedap en T-Mobile. 

Wij zijn de partij die het managen van 

platformen, security en de service-

integratie van alle onderdelen op zich 

neemt.”

TECHNOLOGISCH KAN ALLES
Algra: “Op het vlak van ICT-dienst-

verlening, cloud en digitale transformatie 

onderscheiden we ons écht. Geloof me, 

er is geen enkele partij in Nederland die 

kan wat wij kunnen! Moederorganisatie 

Deutsche Telekom is, volgens onderzoeks-

bureau Ovum, de koploper in het 

verbinden van de juiste partijen rondom 

Smart City-projecten. Dat biedt voor ons 

tal van mogelijkheden. Als wij met 

klanten praten over IoT en waarde 

willen toevoegen, slaan we de brug 

tussen business en IT. Technologisch 

kan alles. Het gaat veel meer om het 

ontwikkelen van bruikbare toepassingen. 

In kleinschalige en laagdrempelige 

Design Thinking-workshops pakken we 

dit op een heel pragmatische manier op 

en willen we een oplossing binnen 

afzienbare tijd geïmplementeerd zien.”

5G 
“We zien de toekomst rooskleurig 

tegemoet. Deutsche Telekom loopt 

zowel in Europa als Amerika voorop 

met zijn narrowband IoT-netwerk. 

Hierdoor kunnen we bedrijven op 

internationale schaal ondersteunen 

met het ontwikkelen van relevante 

IoT-oplossingen en gezamenlijk de beste 

strategie bepalen. En nu 5G eraan komt, 

ontstaat er een nieuwe versnelling. 

Meer data, nieuwe toepassingen en 

nog meer mogelijkheden.”

T-Systems slaat meer en meer de brug tussen business en IT. Het 

internet of things (IoT) gaat veel verder dan het verbinden van 

dingen. “Wij ontzorgen organisaties op het gebied van IoT door 

onze diensten ‘end to end’ als managed services aan te leveren.”

‘WIJ RICHTEN ONS BIJ IOT 
OP: AS A SERVICE’

Focus op 
toegevoegde waarde
Focus op Focus op 
toegevoegde waardetoegevoegde waarde
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ABN AMRO BANK N.V.
Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

Telefoon: (020) 628 89 00

E-mail: info@abnamro.com

www.abnamro.com

CONCLUSION
Herculesplein 80

3584 AA Utrecht

Postbus 85030

3508 AA Utrecht

Telefoon: (030) 219 38 00

Fax: (030) 219 38 01

E-mail: info@conclusion.nl

www.conclusion.nl

HOT ITEM B.V.
Danzigerkade 19

1013 AP Amsterdam

Telefoon: (020) 581 02 00

E-mail: info@hotitem.nl

www.hotitem.nl

ROYAL FLORAHOLLAND
Legmeerdijk 313

1431 GB Aalsmeer

Postbus 1000

1430 BA Aalsmeer

Telefoon: 088-789 89 89

E-mail: info@royalfl oraholland.nl

www.royalfl oraholland.nl

AVENSUS GROEP
Straat van Florida 11

1334 PA Almere

Telefoon: (036) 539 31 00

E-mail: info@avensus.nl

www.avensus.nl

NEDERLANDSE FINANCIERINGS-
MAATSCHAPPIJ VOOR 
ONTWIKKELINGSLANDEN (FMO)
Anna van Saksenlaan 71

2593 HW Den Haag

Telefoon: (070) 314 96 96

E-mail: info@fmo.nl

www.fmo.nl

T-SYSTEMS NEDERLAND
Lage Biezenweg 3

4131 LV Vianen

Telefoon: 088-447 77 77

E-mail: infonl@t-systems.com

www.t-systems.nl

Meer over IoT: https://iot.t-systems.nl 
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Jij ziet een jonge moeder.
Wij zien óók een zelfstandig fotografe die haar gezin combineert met 
reizen en na kinderbedtijd een webinar ‘Creatief Ondernemen’ volgt.

Wat belangrijk is voor iemand ontdek je pas als je hem of haar echt leert kennen. Daarom stelt Merkle mensen 
centraal in merk- en klantstrategieën. Met alle beschikbare data maken onze bureaus, vanuit hun eigen expertise 
én in samenwerking met elkaar, klantcommunicatie adresseerbaar en klantervaringen persoonlijk. People-based 
marketing noemen we dat.

 
We ontwikkelen creatief impactvolle campagnes die we continu meten en optimaliseren. Through-the-line en, 
natuurlijk, GDPR-compliant. Met Merkle wordt elke interactie met je doelgroep relevanter en effectiever – en krijgt 
je concurrentievoordeel een flinke boost. En dat is precies wat voor jou als marketeer telt.

Hoe people-based is jouw marketing? 
Doe de check op www.merkle.nl
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