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Volgens Sussin zijn dit eenvoudige voorbeelden 
van hoe leiders de kloof dichten tussen mindset 
en de dagelijkse praktijk. “Zij geven vorm aan 
overtuigingen door eigenaar te worden van hun 
cultuur.”

Slimme vracht
Andy Kyte geeft een voorbeeld van een bedrijf 
dat productcentrisch is gaan werken. “Een 
van ’s werelds grootste transportbedrijven – 
Orient Overseas Container Line (OOCL) – 
ging van schepen naar software en van project 
management naar digital product management. 
Ze begonnen met het creëren van interne digi
tale services, om de operationele efficiency te 
verbeteren. Al snel zagen ze dat ze dit ook voor 
externe producten en services konden doen. 
Dit resulteerde in Cargo Smart, een compleet 
nieuwe divisie binnen OOCL. Het SaaSplatform 
van Cargo Smart levert informatie en analytics 
over scheepsroutes, vaartuiglocatie en het 
tracken van ladingen. Deze service wordt 
 geleverd aan interne en externe klanten. Zij 
kunnen met deze dienst zoeken naar het vaartuig 
dat, en de route of lading die het beste aansluit 
bij hun vervoersbehoeften. Het mooie is dat 
OOCL aan het begin van hun Cargo 
Smartavontuur nog niet volledig begrepen 
welke functies en mogelijkheden zij gingen 
opleveren. Er was geen businesscase waarbij 
alle vragen vooraf al waren beantwoord. Er 
was geen projectplan met vooraf gedefinieerde 
mijlpalen. Wat er wel was: de wil om te slagen, 
een verlangen om te innoveren en een vast
beradenheid om hun industrie te heruitvinden. 
Ze hadden een productmindset.”

Vereiste nr. 4: Van project naar product
De volgende Vice President van Gartner, Andy Kyte, 
legt uit dat wij nog altijd denken dat de itwereld 
draait om projecten. “Dat is niet meer het geval”, 
zegt hij. “De digitale wereld draait om digitale 
producten. In de wereld van constante verandering, 
de wereld van ContinuousNEXT, heeft een 
organisatie digitale vaardigheden nodig die kunnen 
evolueren en zich kunnen aanpassen aan die 
veranderende wereld. De afgelopen vijftig jaar 
leverde IT in langdurige watervalprojecten voorna
melijk grote systemen op die in beton waren 
gegoten. Vervolgens worstelen de beheerders 
wanhopig om het geheel draaiende te houden, 
terwijl de wereld om hen heen verandert op een 
manier waar die grote systemen nooit op hebben 
geanticipeerd. Daar ga je het nooit mee winnen. 
Digital Product Management (DPM) is een 
benadering waarbij technologische waarde klein 
van start gaat en gaandeweg groeit. DPM is de 
nieuwe competentie die ContinuousNext zal 
voeden.”
Uit Gartners CIOstudie blijkt dat de toppresteerders 
twee keer zo vaak een productcentrische aanpak 
hanteren. Tegen 2020 zullen de meeste organisaties 
dit hebben nagevolgd. Dat komt omdat de meest 
krachtige organisaties van nu digitale technologie 
hebben geïntegreerd in hun producten. Niemand 
vraagt nog of Amazon een retailer is of een 
techbedrijf. Het wint door beide te zijn. Tesla is een 
techbedrijf in de autobusiness. Apple is inmiddels 
een techbedrijf in de gezondheidssector. Digitale 
technologie en productinnovatie zijn meer en meer 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. (Zie het kader 
‘Slimme vracht’.)
Een groot voordeel van een productcentrische 
benadering is dat je in een vroeg stadium kunt 
falen om vervolgens iets anders te proberen, aan 

te passen en te evolueren. “Het is dan ook geen 
wonder dat er grote vraag is naar product managers”, 
vertelt Kyte. “Zij passen designdenken en agile 
werkwijzen toe om gebruikerservaringen vorm te 
geven. Analytics en intelligentie voeden de 
constante evolutie van producten, terwijl DevOps 
iedere dag of zelfs ieder uur updates oplevert. Met 
projecten leverden we tools af, met producten 
bezitten we de uitkomsten. Met projecten stonden 
we backstage, met producten staan we op het 
podium. Projecten waren vroeger, maar meestal 
later, voltooid en klaar. Met producten creëren we 
continu betere business. DPM tilt IT naar een volledig 
niveau van bijdrage en verantwoordelijkheid.” 

Vereiste nr. 5: Digital twin van de 
organisatie
De vijfde en laatste vereiste voor Continuo
usNEXT wordt gepresenteerd door Daryl 
Plummer, eveneens Managing Vice President bij 
Gartner. Hij begint met de stelling dat de sleutel 
tot succes voor een groot deel ligt in het hebben 
van aandacht voor 
jezelf. “Door goed op 
te letten kan je jezelf 
verbeteren”, zegt 
Plummer. “Een digital 
twin kan je daarbij 
helpen. In de industrie 
is het concept van 
digital twins al lange 
tijd aanwezig. Met 
behulp van sensoren 
en computermodellen 
worden windturbines 
en vliegtuigmotoren 
digitaal nagemaakt, 
zodat je kunt 
simuleren hoe ze in 
verschillende 
omstandigheden 
presteren. Digital 
twins worden steeds intelligenter, robuuster en 
groter. Er zijn nu digital twins van een afdeling of 
een businessunit en zelfs van een volledige 
organisatie. Het is een realtime model in lijn met 
strategische doelen en interne operaties. Anders 
dan bij machines monitoren de digital twins van 
afdelingen of organisaties hoe mensen werken in 
combinatie met de machines en processen waarin 
zij opereren, en hoe het werk stroomt tussen 
 afdelingen. Met een Digital Twin van de 
Organisatie (DTO) kijk je in de spiegel van je 
organisatie en kun je scenario’s afspelen met 
verschillende variabelen, zodat je een voortdurende 
verbetering kunt inzetten.”
In ICT/Magazine besteedden we reeds aandacht 
aan DTO’s. Zie “De samenhang der dingen”;  
Deel 1: september 2018 en Deel 2: oktober 2018. 
Deze artikelen beschrijven de Enterprise 
Operational Intelligence (EOI) van IFS als ‘het 
ultieme management hulpmiddel’. Dit model 
gedreven managementplatform toont de DTO  
 als stuur en hulpmiddel voor de digitale 
transformatie en voor continue verbetering. Of  
in de woorden van Plummer: “Een DTO laat je de 
details zien van je daadwerke lijke operaties, zodat 
je de bottlenecks kan vinden en ze kan oplossen. 
Ik heb het niet over een eenvoudige verbetertool 
of een coole datavisualisatie, een zoveelste kleurrijke 
dashboard. Evenmin is het als de analyses die 
voortkwamen uit procesmining. Deze analyses 
waren nooit verbonden met de realtime 
werkelijkheid. In een DTO ga je realtime van start 
met echte informatie, echte mensen en echte 
machines die samenwerken. (Zie het kader 
‘Ordertocash’.) Dit levert continue informatie op 
over wat er gebeurt, waar je allerlei scenario’s in 
kunt laten afspelen. Denk aan beveiligingslekken, 

natuurrampen, de komst van een digitale gigant 
in jouw markt, of misschien de ontdekking van 
nieuw klantengedrag dat tot een nieuw digitaal 
product kan leiden. Wat werkt kun je overbren
gen naar de werkelijke wereld, wat niet werkt kun 
je continu verbeteren tot het wel werkt. DTO’s 
brengen ContinuousNEXT tot leven.”
Volgens Gartner staat de DTO nog maar aan het 
begin. Maar in de nabije toekomst stelt het ons in 
staat alles te modelleren in een realtime digitale 
tweeling: mensen, machines, locaties, talen, financiën, 
regelgeving, menselijke interactie, leveranciers, 
relaties, kortom het volledige ecosysteem van en 
rondom een organisatie. 

Onthoud dit: er is altijd een volgende stap. 
ContinuousNEXT is de huidige realiteit. De 
organisaties die willen blijven meedoen en die 
willen blijven groeien, zullen deze mindset 
moeten begrijpen, aanvaarden en omarmen. 

Order-to-cash
De DTOresultaten die er tot nog toe zijn, be
ginnen kleinschalig. Daryl Plummer vertelt 
van een praktijkcase bij Siemens. “Zij creëerden 
een digital twin van een ordertocashproces. 
Ze begonnen met één stad in Duitsland en 
toen dit succesvol was, hebben ze het gedeeld 
met ordertocashprocessen op negentig an
dere locaties over de hele wereld. Inmiddels 
kunnen  ze het aantal onnodige menselijke 
handelingen in een proces monitoren en redu
ceren. In het kielzog hiervan ontspon zich een 
omvangrijke culturele verandering. Een nieuw 
social platform werd opgezet voor de 1800 or
dertocashmedewerkers over de hele wereld. 
Zij delen hun kennis van de DTO en werken 
nauw samen om het proces te optimaliseren. 
Medewerkers raken nauwer betrokken en voe
len zich sterker gemachtigd. Automatisering 
steeg met 24 procent, het herwerk daalde met 
11 procent en er waren jaarlijks 10 miljoen 
minder handmatige handelingen voor ver
kooporders.”

Daryl Plummer, Managing Vice President van Gartner
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Gartners CIOstudie

Hét gesprek met de Raad van Bestuur. Voor enkele 
CIO’s een gelijkwaardige uitwisseling van informatie, 

plannen, ideeën en besluiten. Voor veel itmanagers 
een uitdaging van  nachtmerrie achtige proporties. 

Onbegrip tussen business en ICT zal nooit volledig 
verdwijnen, maar veel kan worden bereikt met 

enkele praktische handreikingen.

Andy RowsellJones, Gartner Vice President, 
beschrijft levendig de intimiderende sfeer van het 
bezoek aan de RvB: “Het is voor de mensen achter 
die deur ernst. In zekere zin spelen zij poker met 
enorme inzetten. Hoe breng je jouw boodschap 
zo effectief mogelijk voor het voetlicht?” De basis 
voor de hieronder beschreven handreikingen, 
komt van Gartners CIO survey die inmiddels 
dertig jaar loopt. Zo rond 2010 zijn we de derde 
fase van ICT ingegaan, het digitale tijdperk.  
Al enkele jaren ligt het experimentele achter ons 
en is digitalisering mainstream en een omvangrijke 
activiteit geworden. “Jij als itmanager weet dit wel”, 
waarschuwt RowsellJones. “Maar de kans is groot 
dat jouw bestuursleden IT nog altijd associëren 
met het leveren van efficiencyoplossingen, waar 
de medewerker de ‘klant’ is. Aan jou de schone 
taak hen ervan te overtuigen dat IT dat industrië
le stadium al geruime tijd is ontgroeid.”

“ Hoe meer initiatieven 
je ontplooit,  
hoe beter je presteert”

Het businessmodel (1)
Sinds 2015 stijgen de itbudgetten wereldwijd. 
Het afgelopen jaar met 3 procent en in 2019 naar 
verwachting met 2,9 procent. Er is meer vertrouwen 
en meer geld ter ondersteuning van nieuwe ideeën 
en concepten waarmee digitalisering kan opschalen. 
RowsellJones observeert vier belangrijke 
ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor dat 
gesprek met de RvB. “Bijna de helft van de 
EMEA bedrijven geeft aan dat hun businessmodel 
verandert. Dit kan kleinschalig zijn, zoals een focus 
op nieuwe klantengroepen, maar ook grootschalig 
door de oude propositie van het bouwen en verkopen 
van fysieke machines te transformeren naar het 
leveren van services. Vertel jouw RvB dat ze hun 
business model nog eens goed tegen het licht moeten 
houden en geef enkele voorbeelden van bedrijven 
die dit hebben gedaan. Digitale volwassenheid heeft 
een kantelpunt bereikt. Het is niet langer een idee, 
maar een concrete activiteit waaruit een serieuze 
winst voortkomt. Het afgelopen jaar ontplooide 
20 procent van de EMEAorganisaties digitale 
initiatieven met economisch bestaans recht. Het 
komende jaar groeit dit aantal naar 35 procent. 
Deze volwassenheid van digitale bedrijfsvoering 
is een sterke stimulans voor veranderende 
businessmodellen.”

De consument (2)
De hedendaagse verwachtingen van consumenten 
– klanten en burgers – zijn de drijvende kracht 
achter veranderende businessmodellen. Rowsell 
Jones: “Vertel de RvB dat iedere inspanning om de 
consument aan je te binden uit een combinatie van 
factoren bestaat. Het gaat niet alleen om de 
frontoffice, maar ook om de backoffice. Top
presteerders zijn goed in het combineren van beide 
disciplines. Uit ons onderzoekt blijkt heel duidelijk 
dat de best presterende bedrijven de meeste 
activiteiten ontplooien. Er springt niet één activiteit 

bovenuit, het gaat om de veelheid aan activiteiten 
op het gebied van consumenten gagement. Hoe 
meer programma’s er lopen in de frontoffice én 
de backoffice, hoe hoger de klanttevredenheid. 
Daar zit geen hersenchirurgie tussen. Het gaat om 
eenvoudige en voor de hand liggende activi teiten, 
zoals het vergemakkelijken van feedback geven of 
het gebruik van digitale kanalen en services om 
kosten te reduceren. De toppresteerders meten hun 
consumentengagement op KPI’s als ‘Het aantal 
consumenten dat regelmatig onze apps gebruikt’, 
en ‘Impact op de klantervaring’, en ‘Tijdbesparing 
voor onze klanten’. Hun ROI op digitale investe
ringen meten ze op KPI’s als: ‘Tijd bespaard voor 
de organisatie’, en ‘Inkomstenpercentage van 
nieuwe digitale kanalen, producten en services’. 
Ook hier geen rocket science, maar weer die 
combinatie van diverse metingen. Deze bood
schap over de veelheid van initiatieven samen 
met enkele KPI’s geeft de RvB houvast. Daar 
hebben ze iets aan.”

Productfocus en AI (3 en 4)
Zoals Andy Kyte al tijdens de keynote (zie het artikel 
‘Voortdurend Voorwaarts’) vertelde, draait het in 
de digitale wereld om producten en niet om 
projecten. Van de EMEArespondenten aan de 
CIOstudie zegt 55 procent dat ze een product 
centrische werkwijze hebben geïmplementeerd, 
op kleine of grote schaal. Enkele van de voordelen 
van deze benadering zijn een grotere betrokkenheid 
tussen ICT en de business, een sterkere consumen
tengerichte cultuur in ICT, een versnelde oplevering 
van nieuwe waarde en (deel)producten en grotere 
consumentengagement. Enkele van de stappen die 
tot productgericht werken leiden: cultuurverande ring, 
architectuuroplossingen, microservices, DevOps, het 
opleiden van stakeholders zeker wanneer het over 
budgetten gaat. “Ook hier geldt weer”, herhaalt 
RowsellJones: “Hoe meer initiatieven je ontplooit, 

hoe groter de kans dat je bij de toppresteerders komt.”
Sinds 2015 – wat ongeveer het jaar is van de 
wedergeboorte van AI – is de adoptie van AI met 
270 procent gegroeid. Grote kans dus dat de RvB 
binnenkort met jou hierover wil praten. 
 RowsellJones geeft een lijstje van toepassingen: 
chatbots, procesoptimalisatie, fraudedetectie, 
marktsegmentatie, diagnostiek, callcenter 
assistentie, sentimentanalyse. “Hiermee kun je AI 
voor de RvB terugbrengen tot iets tastbaars en 
begrijpelijks.”

Security
Dit alles heeft geen enkele waarde zonder goede 
security. Uit de CIOstudie blijkt dat vrijwel alle 
deelnemers (97%) geloven dat het gevaar van 
cyberdreigingen in de nabije toekomst zal 
toenemen. RowsellJones laat er geen misverstand 
over bestaan: “Dit is een gedragsissue en geen 
technologisch ding. Het is een probleem van de 
business en niet iets dat ICT in zijn eentje kan 
oplossen. Toch blijft men ten onrechte naar de CIO 
kijken als de eindverantwoordelijke voor security. 
Als je zeker van je zaak bent, kun je jouw RvB ervan 
proberen te overtuigen dat zij verantwoordelijk zijn 
voor dit onderwerp. Hoewel, voordat je jouw hoofd 
op het hakblok legt, is het misschien zinvoller om 
het gesprek aan te gaan met auditoren, de interne 
risicomensen. Zij kunnen helpen deze boodschap 
over te brengen. De studie toont aan dat het met 
cybersecurity net zo is gesteld als met consument
en  gagement; de toppresteerders doen de meeste 
activiteiten op het gebied van technologie én 
gedrag. Hoe meer je doet in beide domeinen, hoe 
hoger het vertrouwen zal zijn in jouw security 
team.” RoswellJones toont een overzicht met 
mogelijke activiteiten en sluit af: “Als je enkele van 
de hier getoonde activiteiten doet, moet je jezelf 
misschien afvragen of je ze niet gewoon allemaal 
moet gaan doen.”

Digitale transformatie 
wordt volwassen


