DE CONNECTED COMPANY

Verander voordat u
moet veranderen

Het tempo waarin de wereld aan het veranderen is, ligt hoog en is onomkeerbaar. Bedrijven zijn gedwongen
om maatregelen te treffen. In zijn boek “De connected company” spreekt Dave Gray over het machtsevenwicht
dat verschuift van ondernemingen naar de netwerken eromheen. Klanten zijn steeds meer geconnecteerd en
bedrijven moeten dat ook zijn om succesvol te zijn. Deze whitepaper probeert een antwoord te formuleren op
het ‘waarom veranderen?’ en het ‘hoe?’. Hij stelt het uittekenen van een connected company in een businessperspectief, eerder dan in een technologisch perspectief – voor iedere probleemstelling of ieder vraagstuk
bestaat immers wel een technologische oplossing.

De blinde vlek van Kodak 						 2
Xerox als informaticapionier…, of toch niet? 				 2
De context van het nieuwe zakendoen 				 3
Platformeconomie en netwerksamenleving 				 4
Ageren door te connecteren 						 4
Hoe komt u als bedrijf van ‘hier’ naar ‘daar’: softwareplatforms

DE ECONOMISCHE REALITEIT:

5

Groot potentieel voor B2B 						 6

VERANDERING IS DE ENIGE
CONSTANTE
De blinde vlek van Kodak

In 1975 ontwierp Steven Sasson, ingenieur bij Kodak, de eerste digitale camera. Het prototype was zo groot als een broodrooster en
woog 3,6 kg. Het kostte 23 seconden om een vage zwart-wit foto
met een resolutie van 10.000 pixels op een cassettebandje weg te
schrijven. Sasson en zijn team schatten dat het 15 tot 20 jaar zou
duren om het digitale apparaat op de consumentenmarkt te krijgen.
Een voorspelling die leek uit te komen. In 1986 werd de eerste
commerciële digitale camera op de markt gebracht, maar niet door
Kodak. Het was Sony dat vanaf dat moment de toekomst van de
digitale fotografie voor de neus van Kodak wegkaapte. Midden jaren
negentig volgde er een explosie aan digitale toestellen, maar Kodak
had de boot gemist. Het bedrijf had niets gedaan met de voorsprong
die het had. Sassons uitvinding belandde op de plank. Simpelweg
omdat de toenmalige top van Kodak bang was voor de disruptieve
en ‘kannibaliserende’ invloed op de traditionele winst van het bedrijf:
analoge toestellen en vooral filmrolletjes, fotopapier en chemicaliën.
In dit segment was Kodak op dat moment quasi monopolist.
"De techneuten vonden het fantastisch, maar het was filmloze
fotografie, dus zei het management: leuk, maar laten we er
niemand over vertellen."
Steven Sasson, Kodak.

Kodak is er niet meer vandaag. Het imperium is in 2012 onderuitgegaan
aan datgene wat het zelf ontwikkeld heeft: de digitale camera. Toen
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de top van het bedrijf wakker schoot, was het te laat. Kodak is
een klassiek en spijtig symbool geworden van een bedrijf dat niet
geluisterd heeft naar zijn werknemers en niet op tijd is meegegaan in
een nieuwe manier van denken en zakendoen.

De context van het nieuwe zakendoen

Een actuele trend in het moderne zakendoen is dat de levenscyclus van producten en diensten steeds korter wordt. Het is een
beweging die wordt aangedreven door de toenemende digitalisering
en de toepassing van nieuwe technologieën. Nieuwe generaties
van producten en diensten komen op de markt terwijl bestaande
producten en diensten nog niet volledig zijn geëxploiteerd. Een
gekend voorbeeld is de markt van de mobiele telefonie, waarbij de
huidige gemiddelde levenscyclus van een telefoon op drie tot zes
maanden wordt geschat.

Xerox als informaticapionier…, of toch niet?

Kodak is geen alleenstaand geval, ook andere giganten lieten
kansen onbenut. Xerox, de uitvinder van de eerste automatische
xerografische kopieermachine, richtte in 1970 het Palo Alto Research
Center (PARC) op met als doel ‘the office of the future’ vorm te geven.
En met succes. In 1973 ontwierp Xerox de Alto, het eerste prototype
van een personal computer. Hij bevat nieuwe toepassingen zoals een
muis, een grafische gebruikersinterface, de eerste WYSIWIG-editor
en bitmapped display. In hetzelfde jaar werd ook het ethernetprotocol
bedacht.
Toch bleef het bedrijf zichzelf nog steeds als een kopieerbedrijf zien,
eerder dan een revolutionaire informaticapionier. Het was typerend
voor Xerox om weliswaar altijd nieuwe ideeën aan te moedigen, maar
ze uiteindelijk nooit voor lange tijd te vervolgen. Zo zijn innovaties
zoals de pc nooit een Xerox-product geworden. In 1979 bracht de toen
24-jarige Steve Jobs een bezoek aan het PARC. Hij was begeesterd
door wat hij zag en het vervolg is gekend.
"Xerox was bezaaid met spreadsheetexperts die dachten dat
over alle producten kon worden beslist op basis van statistieken.
Helaas kan creativiteit niet in een statistiek worden gegoten."
Gary Starkweather,
creatieve geest bij Xerox PARC en uitvinder van de eerste laserprinter.
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Ondernemingen zoals Kodak en Xerox illustreren elk op hun eigen
wijze dat het eigenlijk niet zozeer de zogenaamde disruptieve
innovaties zijn die van buitenaf ontwrichten, maar eerder een
te smalle focus en het gebrek aan intern verandervermogen en
strategische wendbaarheid. Professor Dr. Rudy Moenaert(i) spreekt
over bottlenecks: “the neck of the bottle is at the top of the bottle.”
Als bedrijven innovatie ontkennen, creëren ze mogelijkheden voor
anderen die dat niet doen. Het zoeken naar de status-quo kan nefaste
gevolgen hebben.

Dit maakt dat het marktgedrag onvoorspelbaar wordt. Vroeger konden
bedrijven jarenlang aan een stuk teren op één product en zich voor de
rest niet te veel zorgen maken. Het contact met klanten werd tot een
strikt minimum herleid. De diensten daarrond – denk bijvoorbeeld
aan een helpdesk, werden als een vervelende kost gezien, eerder dan
een opportuniteit om met klanten in contact te komen en van hen te
leren. De ervaring van klanten was over het algemeen dan ook slecht.
Nu weten we dat in die routines de ondergang schuilt.
Steve Denning van Forbes heeft het over het einde van 'het uitmelken
van de geldkoe'. De macht op de markt is verschoven van de verkoper naar de koper. We evolueren van een aanbod-gedreven economie naar een vraag-gedreven economie waarin de klant aan het roer
staat. In combinatie met de globalisering zorgt dit ervoor dat bedrijven
die enkel hun geldkoeien uitmelken moeite hebben om te overleven.
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Een van de aandrijvers hierin is het gedrag van de consument
waarmee bedrijven geconfronteerd worden. Het internet en sociale
media zorgen voor een ongekend forum van ondertussen meer dan
2,3 miljard gebruikers dat hem toelaat om goede en gefundeerde
keuzes te maken en deze te delen. Consumenten hebben toegang
tot informatie en zijn zelf ook een bron van informatie. Ze krijgen
een stem en daardoor ook meer macht. Het éénrichtingdenken in
onze businessmodellen heeft zijn beste tijd gehad. De snelheid van
online conversaties en interacties – de zogenaamde networked
community’s - kunnen de reputatie van een bedrijf zwaar onder
druk zetten. Markten en opportuniteiten zijn niet meer te vatten in
funnels, maar gedragen zich als netwerkeffecten. Opvallend is ook
dat het veel minder eenvoudig is een merkreputatie vast te houden
dan vroeger. Een prijszetting die vandaag competitief is, zit morgen
potentieel niet meer in de top 10 van de vergelijkingssites.

Komt daarbij dat we ook steeds meer een verstedelijkte samenleving worden. Een van de gevolgen is dat mensen meer interesse
hebben in diensten dan in zogenaamde ‘geproduceerde’ zaken.
Diensten en deeleconomie worden belangrijker dan bezit. En die
diensten hoeven niet altijd op een consistente wijze geleverd te
worden in die zin dat klanten steeds vaker maatwerk willen. Ze
verwachten diensten die op hun maat zijn gepersonaliseerd. Naast
het product, de prijs en de kwaliteit wordt de klantenervaring – de
customer experience –de kritische succesfactor in het opbouwen
van concurrentievoordeel.

Platformeconomie en netwerksamenleving

Er worden continu nieuwe businessmodellen geïntroduceerd die
op deze bewegingen in de markt inspelen en de deeleconomie
faciliteren. De taxi’s van Uber of de kamers van Airbnb zijn
daarvan goede en gekende voorbeelden, maar ook bedrijven zoals
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"Wanneer je ontevreden klanten hebt in de echte wereld,
vertellen ze het misschien door aan zes vrienden. Maar als je
ontevreden klanten hebt op het internet, kunnen ze het doorvertellen aan 6.000 vrienden.”

nected company gebaseerd: het is een structuur die een bedrijf
moet hebben om mee te kunnen in een genetwerkte omgeving en
technologie is daarin een van de drijvende krachten.

Alibaba, Facebook en Spotify. Ze leggen in hun bedrijfsstrategie
uitdrukkelijk de focus op de klant en zijn beleving, behalen in een
mum van tijd een enorme groei en ondermijnen daarmee de positie
van gevestigde ondernemingen.
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Uit onderzoek blijkt dat de levensduur van bedrijven drastisch daalt.
50 jaar geleden bestond een gemiddeld bedrijf in de Amerikaanse
Fortune 500 nog 75 jaar. In 2015 was de gemiddelde levensduur
minder dan 15 jaar en ze daalt nog verder. Vandaag bestaat 89
procent van de Fortune lijst uit nieuwe organisaties. Oude bedrijven
met een oude manier van denken en leiden schuiven naar beneden
of verdwijnen uit de lijst.

Maurits Kreijveld(ii) heeft het in deze context over platformdenken als een organisatiestrategie die organisaties dwingt zich
vragen te stellen: ‘Wat zijn onze kernkwaliteiten?’, ‘Wat willen we
openstellen en toegankelijk maken voor anderen?’, en ook ‘Welke
nieuwe combinaties zijn er te maken met andere partijen?’. Volgens
Kreijveld is de belangrijkste filosofie achter platformen dat u niet
alles zelf het beste kunt. Vooral voor grote bedrijven is dat niet altijd
even gemakkelijk omdat zij vaak denken dat dat wel nog steeds
het geval is. “Je moet als organisatie bereid zijn een deel van je
controle los te laten, en andere spelers delen van jouw kennis en
competenties laten gebruiken. Anderen gebruiken delen van jou, jij
gebruikt delen van anderen, en zo bouw je op elkaar voort.”

Een goed platform is in feite een zichzelf versterkend ecosysteem
waarin drie componenten met elkaar interageren: data, technologie en een community(iii). De verhouding tussen deze componenten
en de mate waarin ze aanwezig zijn, bepalen de karakteristieken
van een platform. Sommige platformen zijn eerder datagedreven,
anderen technologiegedreven, en bij nog anderen is het de
community die dominant is en voornamelijk voor waardecreatie
zorgt.

In zijn boek “De connected company” spreekt Dave Gray over
De afgelopen jaren zijn er al heel wat businessmodellen ontstaan
het machtsevenwicht dat verschuift van ondernemingen naar de
die als softwareplatform functioneren. Men kan zelfs stellen
netwerken eromheen. Klanten zijn steeds meer geconnecteerd
dat tegenwoordig quasi elk nieuw bedrijf dat succesvol is een
en bedrijven moeten dat ook zijn om succesvol te zijn. In eerste
software(gedreven) bedrijf is. Denk aan het eerdergenoemde
instantie met hun klanten, maar ook met hun partners en zelfs
Hoe komt u als bedrijf van ‘hier’ naar ‘daar’: Uber. Het grootste taxibedrijf ter wereld dat zelf geen enkele taxi
concullega’s. Hoe dichter u als bedrijf bij hen staat, hoe sneller u
softwareplatforms
bezit maar via een digitaal platform toch diensten kan aanbieden
kunt interageren en reageren. Ook de eigen medewerkers maken
Om als bedrijf ‘connected’ te kunnen zijn, hebt u een sterk soft- aan miljoenen gebruikers. Een smartphone en toegang tot het
deel uit van het geconnecteerde netwerk, met gedeelde protocollen
wareplatform nodig dat met behulp van innovatieve technologie de internet, meer is er niet nodig om gebruikers en automobilisten
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hen te beperken tot een hiërarchisch niveau. Op dit idee is de consnel kan evolueren in functie van de noden van de markt.
technologie op zich, maar eerder vanuit een problematiek die in
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de traditionele taxi-industrie speelde. Uber heeft gedacht vanuit de
noden en problemen van de taxigebruikers, de klanten. Het heeft
de problemen benoemd en daar technologie op ingezet. “Digital
first, maar niet digital only”, zoals Dado Van Peteghem(iv) van Duval
Union Consulting het stelt als hij heeft over digitale transformatie.
Uber is trouwens een voorbeeld van een platform dat communitydominant is, net zoals Airbnb en Facebook. Andere configuraties zoals
Waze en Netflix zijn dan weer eerder data- of technologiegedreven.
De kracht van de verkeers- en navigatieapp Waze zit in de algoritmes die op basis van realtime interactie met duizenden gebruikers
zorgen voor betere alternatieve routes. Netflix is erin geslaagd om
met technologie op een nieuwe en succesvolle manier naar de
markt te gaan. Het is opgericht als online on-demand videotheek die
video’s en later dvd’s per post verstuurde, maar het bedrijf kwam
pas in echte stroomversnelling terecht toen het van verzending met
de post overstapte op internetstreamingtechnologie die het op een
wereldwijde schaal heeft ingezet. Het was dé convenience waar
gebruikers op zaten te wachten. Voor een vast bedrag per maand
kunt u nu onbeperkt films en series bekijken.

Groot potentieel voor B2B

Voorbeelden zoals Uber, Waze en Netflix situeren het platformdenken en het online faciliteren van transacties voornamelijk in
de consumentenwereld, maar ze hebben uiteraard ook een groot
potentieel voor de B2B-markt. In de klassieke B2B is er in de
communicatie en interactie met andere partijen zoals partners en
leveranciers bijvoorbeeld nog steeds veel menselijke middleware
met manuele en bijgevolg tijdsintensieve en foutgevoelige
handelingen. Door deze te elimineren kan veel efficiëntiewinst
worden behaald. Dit hoeft trouwens geen pleidooi te zijn voor een
hoogtechnologische en hyper-geoptimaliseerde organisatie, maar
wel voor een verbetering van wat er al is door simpelweg nieuwe
technieken toe te passen. Innovaties zijn in essentie niets meer dan
heel gerichte en doordachte optimalisaties.
Het gaat trouwens niet enkel over een optimalisatie van processen
of cijfers, maar ook over modellen die veranderen. Zo stellen we vast
dat in de nieuwe economie de strikte B2B-laag aan het verdwijnen
is of een enabler wordt voor B2C. Een van de businessmodellen
die daarbij onder druk komt te staan, is het B2B2C-model waarbij
de eerste B over de middelste B springt en rechtstreeks aan de
eindconsument levert. Schoenmerken zoals Nike en Birckenstock
die de (online) retailer buiten spel zetten door zelf aan de slag te
gaan met een e-commerceplatform. Het contact met de klant wordt
steeds directer en de afstand steeds kleiner.
Modellen veranderen dus en bepaalde tussenschakels verdwijnen
of worden vervangen door nieuwe tussenpartijen die efficiënter
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zijn. Ze zijn de nieuwe ‘middlemen’. Neem bijvoorbeeld de e-tailers
bol.com en Coolblue. Ze verstoren de markt en maken het voor
andere bedrijven moeilijk om nog de ‘middelste B’ te zijn in een
online omgeving. Massaal opgekochte keywords zorgen er onder
meer voor dat de consument bij een zoekfunctie op het internet
quasi automatisch bij een van hen terechtkomt.
“Als bedrijf moet je nadenken over de scenario’s die zich
kunnen ontplooien. Wat is het meest geprefereerde scenario?
En wat is het scenario dat wellicht zal uitkomen? Daar moet je
je strategie op enten. Wat als je de eerste B in het B2B2C-model bent, of net de tweede? En hoe kan je je model daarop
bouwen?”
Dado Van Peteghem ,
Duval Union Consulting.

WeMarket(v) is nog zo een voorbeeld van een nieuwe tussenpartij.
WeMarket is de eerste internationale horizontale B2B-marktplaats
waar zowel grote gerenommeerde merken als middelgrote en
kleine bedrijven op een transparante en veilige manier handel
kunnen drijven met distributeurs, groothandelaars, retailers
en opkopers. Het platform wil een oplossing bieden voor een
probleem dat veel inkopers en verkopers kennen: hoe geraak je
overtollige voorraad kwijt? En hoe vind je als lokaal bedrijf snel
internationale resellers? Start-ups kunnen met dit platform hun
nieuwe producten verkopen aan partijen overal ter wereld. Het
platform richt zich voorlopig op consumentenproducten zoals mode
en elektronica, maar ook andere industrieën zijn op het platform
actief. Producten die op WeMarket worden verhandeld, zijn niet
alleen nieuwe collecties, maar ook over-voorraden, geretourneerde
en gereviseerde producten. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf
werd opgericht door Bas Beerens, oprichter van WeTransfer, en wil
met zijn innovatieve platform B2B op het niveau van B2C brengen.
WeMarket brengt de volledige handelsketen op één online platform
met elkaar in contact en stapt daarmee af van de traditionele
goederenstroom:
“Praat maar eens in het midden van het seizoen met een grote
elektronicafabrikant. Als bepaalde producten minder goed
lopen, moet je je verkoopteam gaan aansturen. Vaak gaan er
weken overheen voordat je daarvan resultaat terugziet. Via
WeMarket kan hij al veel eerder afzetkanalen vinden en hoeft
hij ze aan het eind van het seizoen niet onnodig af te prijzen.”
Gijs van den Broek,
Chief Commercial Officer WeMarket (vi) .

Nog dichterbij huis is er Aviatize(vii) dat inspeelt op de nieuwe
realiteit van drones. Deze Belgische start-up ontwikkelde Idronect,
een innovatief softwareplatform voor professioneel dronebeheer
dat dronepiloten, luchtvaartautoriteiten en de overheid live met
elkaar verbindt.
Idronect laat dronegebruikers toe om vluchten voor te bereiden en
vluchtverzoeken te versturen naar de betreffende instanties. Het
platform voert automatisch vluchtrisicoanalyses uit en beschikt
bovendien over informatie die de piloten kan helpen om betere
beslissingen te nemen over hun vluchten. Ook autoriteiten, zoals de
luchthaven en het Directoraat-Generaal Luchtvaart, steden en politie
kunnen het platform gebruiken. Een geïntegreerde functie maakt
het mogelijk om de vluchtverzoeken te bekijken en automatisch
goed te keuren. Alle betrokken partijen kunnen de drone ook
tijdens de vlucht volgen. Wanneer een drone de goedgekeurde
route verlaat, kan er onmiddellijk ingegrepen worden en kunnen de
eigenaars gesanctioneerd worden. Aviatize gaat met Idronect in op
de behoefte om onbemand vliegen veilig en eenvoudig te maken en
zorgt ervoor dat onbemande drones en vliegtuigen op een veilige
manier naast elkaar kunnen bestaan.
“Wij willen voor dronegebruikers zijn wat Google voor internetgebruikers is: alle dronegerelateerde informatie in één klik.”
Tom Verbruggen,
medeoprichter van IDRONECT.

Een ander belangrijk aspect dat invloed heeft op de bedrijfsmodellen
van vandaag en morgen is hoe er wordt omgegaan met de steeds
groeiende hoeveelheid aan data waar bedrijven over beschikken.
De uitdaging is om deze data om te zetten in informatie en de
juiste inzichten te krijgen om nieuwe diensten uit te bouwen en
sterker te worden dan de concurrenten. Data zijn wat dat betreft
de drijvende kracht achter ieder goed functionerend platform. Het
gaat hierbij niet alleen over de ‘klassieke’ data uit transactionele
applicaties, zoals ERP of CRM, maar ook over gedragsgegevens
en data die afkomstig zijn uit externe gegevensbronnen zoals het
Internet of Things (IoT). Als u al die informatie, intern en extern,
begint te correleren met elkaar, krijgt u een enorm draagvlak
voor optimalisatie. Concepten als Big Data en IoT werden lange
tijd gehypet, maar worden steeds actueler en de impact ervan zal
alleen maar toenemen.

Antwerpse havenfederaties grote hoeveelheden bestaande en
nieuwe gegevens van onder meer rederijen, loodsen, douane en
terminaloperatoren willen samenbrengen. Het hoofddoel is om
het volledige potentieel van nautische, logistieke of ander data te
ontsluiten voor alle spelers in de haven. Nu gaat er bijvoorbeeld
nog veel tijd en energie verloren omdat de havenbedrijven
elkaars gegevens niet kennen. Er wordt bovendien ook nog veel
op papier afgehandeld. Nxtport moet samenwerking stimuleren
en de transparantie in de gehele havencyclus verhogen, van het
opsporen van goederen, aankomsttijden van schepen, realtime
tracking van individuele ladingen, tot smart data die verkeersdrukte
en logistieke planning op elkaar afstemmen, … Een tweede
belangrijk objectief van het platform is het ontwikkelen van externe
commerciële toepassingen die de logistieke goederenstromen
kunnen verbeteren. Op die manier kunnen de data binnen de
Antwerpse Havengemeenschap niet alleen beter worden gedeeld,
de combinatie met bestaande data zal leiden tot nieuwe en
innovatieve oplossingen en economische activiteiten.
Voor de ontwikkeling van applicaties maakt Nxtport
trouwens
gebruik
van
de
capaciteiten
van
het
Proximus EnCo-platform(ix) . Enco staat voor Enabling Company.
Het is een innovatief incubatorplatform dat ontwikkelaars en
externe bedrijven toegang geeft tot de assets en technologieën
van Proximus. Het is een nieuw B2B2X-model waarbij Proximus
zijn diensten openstelt voor bedrijven, die er op hun beurt eigen
producten mee bouwen en doorverkopen aan hun klanten. Dit
ecosysteem waarin samenwerking en cocreatie primeren, zorgt
voor wederzijds rendement. Het is een businessmodel dat steeds
vaker wordt ingezet in tijden van snelle verandering, ook in sectoren
waar het tot voor kort verre van evident was, zoals het havenmilieu.

Zo heeft de Antwerpse Havengemeenschap onlangs
Nxtport(viii) gelanceerd. Ze wil daarmee een alternatief bieden voor
internetgiganten als Google, Amazon en Alibaba die inzetten op Big
Data en allianties beginnen sluiten om een eigen logistiek systeem
op te starten. Nxtport is een digitaal dataplatform waarmee de
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Dat is een interessante ontwikkeling.
TOM GOODWIN

Een van de leidende principes om digitaal bedreven en 'connected'
te worden, is:

“Creëer geen projecten, maar creëer een platform om uw ‘connected’-inspanningen
te ondersteunen. Dit platform zal u helpen om
het voortouw te nemen in de digitale transformatie en biedt u de agility om uit te breiden en
aanpassingen aan te brengen terwijl u leert en
groeit.”

Het platform biedt met andere woorden een basis voor alle ITbusinessprojecten waarbij connectiviteit vereist is. Het bevat een
aantal basisfunctionaliteiten en -services die opnieuw gebruikt en
uitgebreid kunnen worden.
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and tough choices
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thegeen
journey
retailer,
voorraad.to digital business. Your
digital vision must be centered in customer value.” Om ervoor te
de grootste aanbieder van accommodaties,
Een Agile mindset alleen is echter niet voldoende. Het is de zorgen dat dezebezit
kwaliteiten
aanwezig
zijn, start u dus met een heel
geen onroerend
goed. AIRBNB
combinatie met een Lean start-upstrategie die zorgt voor de nodige duidelijk visie waarin
de
klant
en
medewerker
centraal staan. Volgens
Dat is een interessante ontwikkeling.
wendbaarheid. Het begrip ‘Lean start-up’ is ontleend aan de titel van Fenwick gaat het over niets minder dan het creëren van een digitale
een boek dat Eric Ries in 2012 publiceerde over het Lean-denken. Het klantenervaring die wereldklasse is.
is een manier van werken die uitgaat van een MVP, een ‘minimum
viable product’ oftewel een minimaal werkbaar product waarmee zo
snel mogelijk wordt onderzocht wat werkt en wat niet. Een MVP is
een vroege, uitgeklede versie van een product. Het is onderdeel van
es
Ch
Pro
Ries’ continue en interactieve feedbackcyclus ‘ontwikkelen-metenct
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Service
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Routing
naar het perfect afgewerkte product, maar wordt het mogelijk
Social
PLATFORM
Your service
Cloud channels
Integration
gemaakt om de juiste dingen te meten door naar de reacties van de
klant te luisteren, het product aan te passen en opnieuw te testen.
In zijn boek onderstreept Ries het belang van experimenteren en
OUTCOMES AND EXPERIENCE
gevalideerd leren als maatstaf voor vooruitgang: “If you can’t fail,
TOM GOODWIN
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De verschillende dimensies of lagen van een ‘connected’ platform
kunnen samen of afzonderlijk van elkaar worden uitgetekend. Men
start meestal niet met alle domeinen tegelijk, maar werkt volgens
het olievlekprincipe waarbij het werkgebied steeds verder wordt
uitgebreid. Als een connected platform op een maturiteitsniveau
komt,
is er invulling gegeven aanChalle of het merendeel van
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PLATFORM
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channelsvoor digitale Your
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diensten kunnen voortbouwen op eenzelfde basis.
Andere spelers dus, maar hoe zit dat nu in de praktijk. Wat is een platform eigenlijk?
kunnen diensten en toepassingen ontwikkelen en ‘inpluggen’ op het De beste manier om een platform voor een connected company te
platform. Via het platform kunnen diverse spelers hun samenwerking beschrijven, is misschien te beschrijven wat het niet is. Traditioneel
coördineren. Kosten, risico’s, kennis en competenties kunnen worden was de aanpak binnen IT om een businessprobleem te analyseren,
gedeeld. Bedrijven kunnen samen nieuwe markten veroveren en een oplossing te kiezen, deze te bouwen en vervolgens voor een
gebruikerswaarde vangen, wat individuele organisaties niet kunnen.”
langere termijn
gebruiken. Van idee tot realisatie liepen die
OUTCOMES
AND teEXPERIENCE
trajecten vaak gedurende vele maanden zelfs jaren vooraleer er
Een digitaal platform omvat dus op zijn minst een aantal concreet bedrijfsresultaat werd geboekt. Het gaat over een tijdspanne
basisbouwblokken om verdere projecten op te realiseren. Het is als die te lang duurt als u ze vergelijkt met de snelheid waarmee een
het ware de lijm tussen de verschillende backend-systemen (mensen, bedrijf zich tegenwoordig moet kunnen aanpassen aan nieuwe
IT, processen) onderling maar vooral ook de klant, de partner en alle marktomstandigheden en zich moet kunnen herpositioneren. De kans
andere belangrijke stakeholders.
is met andere woorden heel reëel dat de eisen en wensen van de
klant ondertussen veranderd zijn en dat het product dat uiteindelijk

Een Agile mindset kan het verschil maken. De voordelen van
een agile aanpak zijn legio: door iteratief en incrementeel in
zelforganiserende multidisciplinaire teams samen te werken, wordt
er snel op verandering ingespeeld en wordt binnen de beperkingen
van tijd en budget het meest waardevolle product voor de klant
opgeleverd. Time-to-market en gebruikersvriendelijkheid zijn daarbij
de belangrijkste criteria.

you can’t learn.”
Bij Lean
gaat het trouwens niet alleen INNOVATE
over softwareontwikkeling,
DIFFERENTIATE
maar over de volledige bedrijfsvoering en hoe u als bedrijf omgaat
met uw klant en hetgeen hij belangrijk vindt. Reputatie en vooral
Mode 2
het behouden ervan is daarbij enorm belangrijk. Wanneer u dus
(Exploratory,
adaptable,
een digitale dienst uitbouwt, moeten de (gebruikers-)ervaring en
no fixedEen
rules,
risk taking)
doelgerichtheid altijd vooropstaan.
gebruiker
die bijvoorbeeld
worstelt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord omdat de juiste
tooling ontbreekt, bestelt waarschijnlijk bij de concurrentie. Zo kan
de keuze van een bank afhangen van de gebruiksvriendelijkheid van
de apps die ze aanbiedt.
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bezit geen onroerend goed.
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s een interessante
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worden in feite dezelfde als bij een digitale transformatie:
TOM GOODWIN
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Social
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Your service

"Het draait om invloed uitoefenen op beslissingen en al
vroeg proactief zijn. Goede resultaten behaal je niet met een
theoretisch verhaal en door te zeggen hoe de vork in de steel
OUTCOMES AND EXPERIENCE
zit, maar dankzij vroege betrokkenheid bij de onderneming en
door ervoor te zorgen dat ze je ideeën begrijpen."
Søren Nørgaard,
Chief Enterprise Architect bij Lego over de transformatie van Lego.
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Uiteindelijk komt het erop aan om het perfecte evenwicht te vinden
tussen verandering en innovatie enerzijds en stabiliteit en continuïteit
anderzijds. Dat impliceert niet alleen het optimaal inzetten van
nieuwe technologieën, maar ook het operationeel houden van
bestaande systemen – en mogelijk het moderniseren, vervangen of
zelfs afbouwen ervan.

Tempolagen: niet alles verandert in hetzelfde Businessmodelinnovatie of eerder managetempo
mentinnovatie?
De kunst bij het ontwerpen van een connected company is te
erkennen dat niet alles in hetzelfde tempo verandert en bijgevolg
te denken in tempolagen. Dave Gray spreekt over ‘pace layering’.
Onderzoeksbureau Giarte(x) stelt het als volgt: ‘Stabiel en snel als
nieuwe norm.’ Gartner noemt het ‘bimodal IT’. Hoe dan ook; het
werkveld van IT bestaat uit verschillende snelheden. Het borgen van
stabiliteit en integriteit op langere termijn enerzijds en het snel en
wendbaar kunnen accelereren anderzijds.

Beide snelheden zijn nodig in het proces van businessverandering.
Snelheid is beslist nodig, maar hoeft niet altijd en alleen voorop te
staan. De webwinkel van Amazon krijgt om de 11,6 seconden een
update. Bij websites zoals Instagram en Pinterest gaat het over
duizend deployments van nieuwe code per dag(xi) . Dat zijn snelheden
die haaks staan op het halfjaarlijks releasebeheer van bijvoorbeeld
een gemiddeld CRM- of ERP-systeem. En terecht.

Innoveren aan de rand

Succesvol innoveren doet u trouwens best aan de rand van uw
organisatie, kort-cyclisch, in een interne incubator of aparte
start-up(xii) . Of zoals KPMG(xiii) het stelt: durf ‘big bang’ IT-projecten
los te laten. Zij wijzen er in hun onderzoek op dat bedrijven niet
alleen moeten kijken naar het IT-landschap van morgen maar ook
moeten leren van de start-ups van vandaag. Deze ondernemers
gaan met durfkapitaal en slimme digitalisering aan de slag in kleine
experimentele cellen. Zij integreren de ultieme klantervaring in hun
bedrijfsmodel en zetten daarmee bestaande modellen op hun kop.

Het mag ondertussen duidelijk zijn dat de digitale transformatie van
een bedrijf en het welslagen ervan niet alleen het verhaal van de ICTafdeling en de CIO is. Het spreekt voor zich dat een betrokken CEO,
en samen met hem de CFO en andere C-managers, minstens even
belangrijk is. Een CEO moet niet alleen goed aanvoelen welke digitale
veranderingen er op zijn bedrijf afkomen en welke effecten zij hebben
op het bedrijfsmodel. Hij moet tegelijk een bedrijfsklimaat creëren
dat ruimte geeft aan technologische experimenten en nieuwe vormen
van samenwerking. Die ruimte is nodig om te kunnen accelereren,
want om bij te blijven, moeten bedrijven zich aanpassen aan de
digitale ontwikkelingen en deze integreren in hun bedrijfsstrategie.
Het is de natuurlijke selectie van Darwin in een modern jasje: de
verandering omarmen en nieuwe businessopportuniteiten ontdekken
of verdwijnen.
Volgens KPMG(xiv) is meer dan 50% van de CEO’s echter onvoldoende
betrokken. Uit een studie van het BPI Network blijkt nochtans dat
CEO’s wel degelijk de intentie hebben om via technologie de
transformatie van hun bedrijf te versnellen. En daar zit het paradoxale
verschil tussen intentie enerzijds en engagement anderzijds. Een CEO
die intentie omzet in engagement creëert een enorme meerwaarde
voor zijn bedrijf. Het management op C-niveau moet samen aan de
tekentafel van het digitale project genaamd ‘Connected Company’.
Een aantal richtlijnen van Kotter(xv) komen hierbij goed van pas:
richt een leidende coalitie op die zich bezighoudt met de innovatieve
veranderingen die u als organisatie wilt doorvoeren. En zorg voor
kleine korte termijn successen en bouw daarop verder. Niets
motiveert klanten en medewerkers immers meer dan succes.
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CONCLUSIE

Over Realdolmen en de
connected company

Connected company’s zijn op dit moment misschien nog
eerder
uitzondering dan regel. Toch zijn we er met onze eigen
UBER
ervaringen enFACEBOOK
de ideeën van experts zoals Dave Gray van
ALIBABA
overtuigd
dat ze door hun manier van werken in het voordeel
AIRBNB
zijn, nu en zeker
in de toekomst. Connected company’s zullen
het hoe dan ook beter doen dan bedrijven die de statusquo blijven opzoeken. Of zoals Jack Welch(xvi) , ‘connected
company’-pionier en voormalig CEO van General Electric, het
stelt: “Verander voordat u moet veranderen.”
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Hebt u de ambitie om een connected
company te worden, dan heeft Realdolmen
de ambitie om u te begeleiden gedurende
dit groeitraject. We slaan een brug tussen
uw bedrijfsstrategie en de technologische
onderbouw die nodig is om die strategie
te realiseren. We conceptualiseren
niet alleen platformoplossingen die uw
strategische diensten en initiatieven
ondersteunen, we bouwen ze ook. We
helpen u om te pivoteren naar nieuwe
businessmodellen door u innovatieve en
adaptieve architectuuroplossingen aan
te bieden. Onze specialisten volgen een
pragmatische aanpak en vertalen het
project naar elke betrokkene - van het
directiecomité tot de IT-afdeling. Overleg
is cruciaal omdat u alleen op die manier
evolueert naar een situatie waarbij uw IT
uw business echt ondersteunt. We zijn als
bedrijf bovendien technologie-agnostisch,
waardoor we gemengde competenties
kunnen aanbieden die zorgen voor de best
mogelijke oplossing. Let’s start the journey!

OUTCOMES AND EXPERIENCE

60% of management teams don’t really
understand their customers

Improve performance 43% by doing everything
to improve customer satisfaction

Increase your market value 64% by becoming a
connected company
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