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Geachte lezer,

De natuur kent vele voorbeelden van dier- en plantensoorten die zich aanpassen aan veranderingen in het 

klimaat of de leefomgeving. Vaak omspant zo’n transformatie vele generaties. Ook door mensen gebouwde 

organisaties hebben te maken met veranderingen in hun omgeving: andere wet- en regelgeving, nieuwe 

technologie en sinds enkele jaren ook een radicaal andere context waarin veranderingen plaatsvinden. 

Anders dan in de natuur hebben organisaties echter weinig tijd om zich effectief in te stellen op gewijzigde 

omstandigheden. 

Veel transformatieprojecten richten zich dan ook op de vraag hoe een organisatie het vermogen kan  

ontwikkelen om permanent te vernieuwen en te verbeteren. Innovatie speelt hierin een belangrijke rol. In 

veel sectoren is innovatie niet alleen een voorwaarde voor groei, maar zelfs noodzakelijk om te overleven. 

Innovatie is steeds vaker zowel een drijvende kracht als een voorwaarde voor belangrijke transformaties en 

het creëren of behouden van voorsprong.

Op basis van ‘open’ en geïndustrialiseerde processen en IT ontstaan veel gemakkelijker allerlei nieuwe en  

onderscheidende samenwerkingsvormen die vaak essentieel blijken voor creativiteit en innovatie. Wie het huis  

op orde heeft, schept ruimte om vernieuwend te zijn en te groeien. Innovatie wordt pas echt een kernproces 

door diepgaande veranderingen in de diverse domeinen van de organisatie, waarbij innovatie een structureel 

element wordt in de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel, managementstijl en natuurlijk in de cultuur van de 

organisatie.

De missie van Capgemini is zijn klanten te ondersteunen bij hun transformaties met behulp van technologie. 

Door innovatie en industrialisatie willen we de vrijheid van onze klanten vergroten om zich te kunnen  

concentreren op hun eigen, unieke toegevoegde waarde. Het zal u niet verbazen dat Capgemini, onder het 

motto ‘drink your own champagne’, deze strategie wereldwijd ook op zichzelf toepast.

In deze Face to Face gaan we vooral in op wat er in onze externe omgeving gebeurt: want echte innovatie  

ontstaat niet meer gedurende lange jaren in een afgesloten R&D center, maar ontstaat vooral buiten.  

Juist door de transparante interactie en kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en betrokken 

spelers ontstaan belangrijke innovaties, steeds vaker ook over bedrijfsketens heen. 

Onder de noemer ‘Transformation through Innovation’ kunt u in deze uitgave van Face to Face kennismaken 

met opinies over en concrete voorbeelden van innovatie in Nederland.

Ik wens u veel leesplezier! 

Henk Vermaas

Algemeen directeur Capgemini Nederland B.V.

facetoface.nl@capgemini.com



INHOUD

In deze Face to Face over Transformation through Innovation:

www.nl.capgemini.com/facetoface

2

jaargang 5 - nummer 1 - 2007

English translations:
www.nl.capgemini.com/facetoface

pagina 11 
Innovatie bij de Postbank: 
niet alleen denken, maar 
ook doen

De bank introduceerde 
jaren geleden als eerste 
in Nederland e-bankieren 
via Girotel en Girofoon. 
Anno 2007 behoort 
de corporate website 
steevast tot de best-

bezochte sites van ons land. Postbank 
geldt in bankenland als een merk met 
een vernieuwende uitstraling. En ook als 
een bank met een scherp oog voor inno-
vatieve toepassingen. Sinds kort staan 
vooral zogenoemde mashups sterk in de 
belangstelling. Ook bij de Postbank, die 
bezoekers van de eigen website een typi-
sche mashup aanbiedt: klanten kunnen 
geldautomaten van de bank lokaliseren 
met Google Maps. Worden mashups de 
innovatietrend van 2007? 
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Face to Face is een uitgave van Capgemini. 
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd 
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ook, zonder voorafgaande toestemming van 
Capgemini.
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Trends in mobiliteit -   
veranderen en innoveren 
in eigen keuken

Mobiliteit is steeds 
nadrukkelijker een 
belangrijke knel-
puntfactor in de 
bedrijfsvoering, zo 
ook bij Capgemini  

in Nederland. Technische innovatie alleen  
levert hier onvoldoende oplossingen. In 
stilte is daarom een ingrijpend verande-
ringsproces rond mobiliteit ingezet, om 
zo de toekomst veilig te stellen. Normaal 
ligt het speelveld bij de klant, maar deze 
keer is de eigen operatie onderwerp voor 
transformatie.
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Stroom aan innovaties

Energiebedrijven  
staan sterk onder  
druk om de presta- 
ties van hun 
organisatie verder 
te verbeteren. 

Hierbij spelen thema’s als deregulering, 
veiligheid, milieu, leverbetrouwbaarheid 
en kostenverlaging een belangrijke rol. 
Tegelijkertijd staat een aantal belang-
rijke technologische innovaties voor de 
deur, een combinatie van bestaande 
en nieuwe technologieën die veel meer 
‘intelligentie’ toevoegen aan transport- 
en distributienetwerken. Dit biedt niet 
alleen efficiencyvoordelen, maar ook 
de mogelijkheid om een aantal vernieu-
wende proposities te ontwikkelen. Een 
aantal organisaties, waaronder  

Capgemini, heeft de Smart Energy  
Alliance (SEA) opgericht. SEA ondersteunt  
netbedrijven bij transformaties en de 
inzet daarbij van innovatieve technologie.
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Standaardisatie en  
samenwerking essentieel  
in snel veranderende 
waardeketen  

Opkomende markten in 
Azië en Oost-Europa, toe-
nemende zorgen over 
klimaatverandering en 
milieu, globalisering en 
technologische ontwik-
kelingen die sneller gaan 
dan ooit. Het is een greep 

uit actuele trends die een sterke invloed 
hebben op de manier waarop produ-
centen, retailers en consumenten zich 
gedragen en met elkaar samenwerken in 
de waardeketen. Om de impact van deze 
trends op de langere termijn te onder-
zoeken liet het Global Commerce Initia-
tive (GCI) een studie uitvoeren onder de 
titel 2016: The Future Value Chain. Doel 
is om een dialoog op gang te brengen die 
alle partijen in de waardeketen helpt om 
meer grip te krijgen op externe factoren. 
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Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen 
verbetert innovatief 
vermogen
Organisaties die maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (mvo), presteren 

beter en zijn beter in 
staat tot innoveren, zo 
blijkt uit recent onder-
zoek van de Universiteit 
Twente. Maar de stap 
naar het daadwerkelijk 
realiseren van mvo is 
soms weerbarstig. Juist 

omdat mvo pas effectief kan zijn als 
het ingebed is in de bestaande bedrijfs-
processen. Capgemini ondersteunt 
organisaties met de transformatie die 
hiervoor nodig is. 
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Direktbank - geen  
innovatie zonder  
creativiteit

Toenemende buiten-
landse concurrentie, 
veel nieuwe wet- en 
regelgeving en nieuwe 
technologie. Maar ook 
een mondige en indivi-
dualistische consument 

die steeds gemakkelijker financiële 
producten kan vergelijken op het inter-
net. Hypotheekaanbieder Direktbank 
heeft het speelveld vrij drastisch zien 
veranderen in de afgelopen jaren. Onder 
het motto ‘huis op orde’ vond er in 2006 
een strategische herijking plaats onder 
de nieuwe directeur Mirjam Halverhout. 
Dit jaar gaat Direktbank vol inzetten op 
creativiteit en innovatie.
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Van Benchmarking naar Mashmarking -  
nieuwe perspectieven op innovatie

Het is onmiskenbaar: innovatie is terug op de agenda van veel organisaties. En dat blijkt vaak een kwestie 
van wennen, na jaren van rationalisatie en kostenbesparingen. nu de kaasschaaf de bestaande bedrijfs-
voering tot op het bot heeft geoptimaliseerd, is het weer tijd geworden voor nieuwe wegen, markten, dien-
sten en producten. groei door innovatie, bij welke organisatie vind je die ambitie eigenlijk niet? Hoog tijd 
om een aantal brandende kwesties rond innovatie aan te snijden. Hans van grieken, Koen Klokgieters en  
Ron Tolido - allen vanuit Capgemini dagelijks bezig met innovatie - wagen er een driegesprek aan. Wat is 
eigenlijk businessinnovatie? Ziet de context van innovatie er anders uit dan vroeger? Waarom zijn er maar 
zo weinig organisaties die succesvol innoveren? Met welke aanpak verhoog je de slaagkans? En vooral: hoe 
zorg je ervoor dat innovatie beklijft, lang na de euforie van de workshopruimte?

‘Stilstand is achteruitgang’. Het mag een leuke tegeltjeswijsheid 

lijken, maar voor veel organisaties is veranderen de enige optie, 

vooral in een tijd waarin producten en diensten steeds sneller 

lijken te verouderen, de concurrentie uit de meest onverwachte 

hoeken opduikt en de kritische opstelling van consumenten bij-

na de pijngrens nadert. Koen Klokgieters, een van de drijvende 

krachten achter Capgemini’s Innovatiemanagement Consulting 

Services, laat er geen misverstand over bestaan: innoveren is 

niet een luxe die goed boerende ondernemingen zichzelf per-

mitteren maar een absolute noodzaak om succesvol te blijven. 

En daarmee wordt innovatie een integraal onderdeel van elke 

serieuze transformatie. Veel recente marktonderzoeken onder-

strepen dit. Bijvoorbeeld ‘Great Expectations, the changing role 

of IT in business’ van The Economist Intelligence Unit. Organi-

saties willen veel meer dan in de afgelopen jaren innoveren om 

te groeien. En vaker dan ooit wordt naar de voortschrijdende 

technologie gewezen als de katalysator van vernieuwing.

Veel definities
De gesprekspartners constateren bij dat alles onmiddellijk, dat er  

veel verschillende definities van ‘innovatie’ de ronde doen. Ron 

Tolido, Chief Technology Officer, haalt in zulke gevallen altijd graag 

Wikipedia erbij. “Als we de Moeder van Alle Waarheid moeten gelo-

ven, dan is innovatie het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, 

diensten en processen. Het draait om de dingen op een nieuwe, 

zo mogelijk ook betere manier aan te pakken.” Klokgieters: “Ik 

heb het bij voorkeur over businessinnovatie: dat is voor mij het 

ontwikkelen en implementeren van een unieke meerwaarde die 

klanten adopteren. Hoe unieker en hoe groter de voorsprong op 

de concurrent - ten tijde van een introductie - hoe groter de kans 

op succes bij de klanten, des te beter de bedrijfsresultaten.”  

Hans van Grieken, verbonden aan Capgemini’s wereldwijd ope- 

rerende Center for Business Innovation, is het daarmee eens.  

Al hecht hij er wél aan een belangrijk onderscheid te maken: 

“Innovatie die gericht is op dezelfde dingen beter, efficiënter, 

goedkoper of sneller te doen, is voor de meeste organisaties 

al moeilijk genoeg. Men gebruikt methodieken als Six Sigma, 

Lean en Business Process Management die zonder twijfel méér 

waarde creëren, maar die ik niet direct als innovatie zou willen 

betitelen. Innovatie in mijn optiek is van een fundamenteel 

andere orde: het betekent ‘andere dingen doen’.”

Volgens Klokgieters is businessinnovatie hoe dan ook gericht 

op het realiseren van een voorsprong, bijvoorbeeld door het 

succesvol toepassen van nieuwe technologie in producten of 

diensten, door inzichten in veranderende wet- en regelgeving, 

door betrokkenheid bij het veranderende sociale en economi-

sche klimaat en door het aanvoelen van het veranderende ge-

drag van mensen. “Uiteindelijk gaat het altijd om het vermogen 

van een organisatie om de dynamiek van de omgeving te lezen 

en daarop vervolgens snel in te spelen. Het zijn precies die twee 

aspecten die het onderscheidende vermogen bepalen.” 
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Veranderende context
Alleen al dat ‘lezen’ van de omgeving kan voor een organisatie 

een complexe uitdaging zijn, vooral omdat de context van in-

novatie pijlsnel aan het veranderen is. Klokgieters: “Een fraaie 

illustratie van wat je als organisatie steeds meer zult tegenko-

men, vind je bij de groep van 12- tot 17-jarigen. Deze ‘Generatie 

Einstein’ weet over alles mee te praten, vindt het naadje van de 

kous via internet, is in een voortdurende dialoog met een grote, 

vaak enorm verspreide groep vrienden en bekenden verwikkeld 

en is zeer kritisch op merk, uitstraling en betekenis. De prioriteit 

ligt bij authenticiteit, zingeving en zelfontplooiing. Probeer die 

maar eens een jaar aan hetzelfde lijntje te houden.”

Van Grieken haalt graag het boek ‘Blue Ocean Strategy’ aan: “Ik 

maak het zelf ook elke dag bij onze klanten mee: het gaat niet 

om het steeds weer de strijd aangaan met concurrenten. Het 

gaat om strategische waarde-innovatie, samenwerking en het 

aanboren van onontgonnen ‘blauwe oceanen’ die zich nog buiten 

het radarscherm bevinden. 

Er treedt steeds minder ruis 

op in de communicatie en 

samenwerking, ook als je 

over de hele wereld verspreid 

opereert. Het is samenwer-

king die zich allang niet meer 

beperkt tot outsourcing van 

simpel werk. Innovaties kun-

nen vanuit de meest onver-

wachte hoeken opduiken; in 

negatieve zin, als het bijvoor-

beeld om nieuwe competitie 

uit India gaat, maar even-

zeer in positieve zin als je 

in datzelfde India een onuitputtelijke bron van innovatieve 

kennis en ‘drive’ weet aan te boren.”

Ook Tolido denkt dat innovatieve impulsen steeds vaker uit 

onverwachte richtingen komen aanwaaien: “Kortgeleden nog 

zag je in de Amerikaanse zorgsector een vernieuwend initiatief 

ontstaan om eindelijk tot een integraal, elektronisch patiën-

tendossier te komen. Dat initiatief werd genomen door drie 

organisaties met zeer veel werknemers: Intel, British Petroleum 

en Wal-Mart. Alle duidelijk niet afkomstig uit de zorgsector, maar 

wel met grote belangen én invloed daarin. Zo’n Craig Barrett van 

Intel zegt dan letterlijk: ‘Ik denk niet dat de zorgsector zichzelf 

kan vernieuwen, dus misschien moeten wij het dan maar doen.’ 

Je moet wel behoorlijk goed ontwikkelde voelhorens hebben, 

wil je zo’n beweging op tijd zien aankomen.”

Belemmeringen en contradicties
Van Grieken komt veel bij organisaties over de vloer die wor-

stelen met innovatie en ziet steeds dezelfde belemmeringen 

en contradicties terugkeren. “Die komen in hoge mate overeen 

met de observaties van Rosabeth Moss Kanter in haar artikel 

‘Innovation - The Classic Traps’.  Het is vaak alleen al de interne 

gerichtheid die maar niet valt af te schudden, vanuit een 

tunnelvisie steeds weer toegeven aan die ‘not invented here’ 

reflex. En als er dan al naar buiten wordt gekeken, wordt alleen 

gelet op directe concurrenten of op andere departementen, 

als het over de overheid gaat.” Ook Van Grieken ziet de opruk-

kende technologie als een 

belangrijk breekijzer voor 

vernieuwing. “Maar de muren 

tussen de techneuten en de 

marketeers zijn nog net zo 

dik als voorheen. Er is een 

grote behoefte aan methodie-

ken en processen om beide 

werelden bij elkaar te bren-

gen.” Het ‘kannibaliseren’ van 

een deel van de gevestigde 

bedrijfsvoering door innova-

tieve producten en diensten 

noemt Van Grieken eveneens 

als een belangrijke contra- 

dictie, evenals het overschrijden van afdelingsgrenzen, belemmerd  

als managers vaak worden door prestatiedoeleinden die alleen 

op de eigen afdelingen betrekking hebben. “En dat effect zie 

je soms nog sterker bij innovaties die in potentie complete 

bedrijfsketens kunnen omvatten.” Hij noemt het voorbeeld van 

een vernieuwende samenwerking tussen een telecomoperator, 

een bank, een openbaarvervoersbedrijf, een luchtvaartmaat-

schappij en een winkelketen die samen innovatieve diensten 

rond de nieuwe generatie mobiele telefoons zouden kunnen 

aanbieden. “Dat zijn met recht ‘disruptive’ vernieuwingen, in 

“Een mashmark geeft het niveau  

aan waarop een organisatie  

in staat is te integreren met de  

buitenwereld en snel tot nieuwe inzichten 

te komen op basis van  

voortdurend veranderende informatie- 

bronnen en gebeurtenissen.” 
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onze termen ‘mashups’, die je nooit zou zien als je binnen de 

grenzen van je eigen markten en concurrenten zou blijven. 

Tegelijkertijd maakt de complexiteit van zo’n keten het blijkbaar 

heel moeilijk voor de spelers 

om ook werkelijk tot actie over 

te gaan.” Klokgieters beaamt 

de analyse van Van Grieken:  

“Veel managers zitten vast in 

het rigide denken van winst & 

verlies binnen een strak omlijnd 

gebied, hun eigen silo. Angst 

voor samenwerken, verlies van 

eigenaarschap en - bottomline -  

verlies van het ego voeren nog 

vaak de boventoon.” Tolido: “En 

dat terwijl in samenwerking 

nou juist de sleutel ligt om tot 

de duurzame veranderingen 

te komen die gekoppeld zijn aan innovatie. Sterker nog: een 

organisatie die zich als een echte ‘Perpetual Delta’ voortdurend 

wil doorontwikkelen kan niet eens bestaan als een gesloten, 

geïsoleerde eenheid; die zal letterlijk één moeten worden met 

het omringende.” 

Mashmark
Belemmeringen en contradicties of niet: de innovatieve impulsen 

zullen bijna altijd buiten de begrenzingen van de eigen bedrijfs-

muren moeten worden gevonden. 

Daar lonkt het onverwachte  

gezichtspunt, daar verschuiven 

de onderlinge verhoudingen 

voortdurend en daar ontstaan 

nieuwe mashups: creatieve com-

binaties van flexibele producten 

en diensten (zie de boekrecensie  

van ‘Mashup Corporations’ achterin  

deze uitgave). Eigenlijk wordt 

het dan voor een organisatie 

bijna onzinnig - of in ieder geval 

ondoenlijk -  om zichzelf nog met 

concurrenten te vergelijken. De 

klassieke benchmark levert zo 

nog maar weinig bruikbare inzichten op en zou zelfs tot de tunnel- 

visie kunnen leiden die ware vernieuwing in de weg staat. Het 

discussiërende gezelschap komt spontaan tot de term mashmark, 

als een veel betere manier om aan te geven waar een organisatie 

in termen van innovatieve kracht staat. Klokgieters geeft een defi-

“Een organisatie die zich  

als een echte ‘perpetual Delta’  

voortdurend wil doorontwikkelen,  

kan niet eens bestaan als  

een gesloten, geïsoleerde eenheid;  

die zal letterlijk één moeten worden 

met het omringende.”

v.l.n.r. Ron Tolido, Hans van Grieken en Koen Klokgieters
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nitie: “Een mashmark geeft het niveau aan waarop een organisatie 

in staat is te integreren met de buitenwereld en snel tot nieuwe 

inzichten te komen op basis van voortdurend veranderende 

informatiebronnen en gebeurtenis-

sen. Ook geeft een mashmark aan in 

welke mate een organisatie in staat 

is nieuwe, flexibele samenwerkings-

verbanden met partners en klanten 

te sluiten, zelfs als die zich in vol-

strekt andere bedrijfstakken of in ver 

verwijderde continenten bevinden.” 

“Dat doet sterk denken aan de les-

sen die we in de afgelopen jaren 

van Open Source hebben geleerd”, 

stelt Tolido vast, “daar zijn toch be-

hoorlijk vernieuwende producten  

en diensten ontstaan bij gratie  

van een platte wereld zonder grenzen  

en met transparantie en openheid als een soort van culturele 

norm. De bereidheid om zonder aarzeling de meest diepgaande 

kennis met elkaar uit te wisselen heeft het innovatievermogen 

sterk verhoogd, ook al moet je daarmee het meer gangbare denken 

rond patenten en ‘intellectual property’ loslaten.”

Overigens is de IT-wereld niet de enige wereld die de waarde 

inziet van het openstellen van intellectueel eigendom in het 

kader van innovatie. Van Grieken daarover: “Toen ik 20 jaar 

geleden voor Philips werkte, 

mocht je als buitenstaander 

alleen bij de gratie van de 

raad van bestuur het Natlab 

bezoeken. Tegenwoordig heeft 

men het gedachtegoed van 

open innovatie nadrukkelijk 

omarmd. De ‘Philips High Tech 

Campus’ is er het levende 

bewijs van. Ik zie diezelfde 

beweging bij andere bedrijven 

zoals DHL, Deutsche Post, 

maar ook bij Defensie en bij de 

Nederlandse politie.”

Systematisch innoveren en implementeren
Innoveren is daarbij zeker niet alleen een kwestie van jezelf 

open en grenzeloos op laten gaan in het ecosysteem en het dan 

allemaal spontaan laten gebeuren, stellen de gesprekspartners 

vast. Gewezen wordt op de uiterst systematische TRIZ-methode,  

“innovatie die gericht is  

op dezelfde dingen  

beter, efficiënter, goedkoper of  

sneller doen, is al  

moeilijk genoeg. innovatie in mijn  

optiek betekent  

‘andere dingen doen’.” 
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een van oorsprong Russische innovatieaanpak die voortbouwt 

op de vaststelling dat innovaties, hoe onderling uiteenlopend 

ook, terug zijn te voeren op een overzichtelijk aantal patronen. 

Door de bron van een probleem systematisch te analyseren, 

kun je eerdere oplossingen en innovaties vinden die ogen-

schijnlijk niets met het onderwerp te maken hebben maar in 

feite op dezelfde patronen gebaseerd zijn. Dan wordt het een 

kwestie van doorvertalen naar de actuele situatie en voor je het 

weet heb je een spectaculaire, nieuwe innovatie bij de staart. 

Van Grieken: “Als je geluk hebt, heeft deze innovatie zijn waarde 

in een andere markt, toepassing of sector al jaren geleden laten 

zien. Met andere woorden: de innovatie is op ‘systematische 

wijze’ tot stand gekomen en bewezen: misschien werkt het al 

tien jaar in die andere markt. TRIZ is in die zin ‘Open Source’ voor 

businessideeën.” Abstraheren, patronen vinden, terugvertalen: 

innoveren wordt zo een reproduceerbaar systematisch proces 

waarin je niet alleen vertrouwt op je analytische vermogens, 

maar ook op een goed onderhouden database van patronen en 

oplossingen.

TRIZ is een methode die Van Grieken met veel succes ziet wor-

den toegevoegd aan het palet van werkwijzen van Capgemini’s 

design centers: uitnodigende, prikkelende omgevingen waarin 

teams van klanten, partners en consultants op vaak onconven-

tionele manieren tot vernieuwingen komen. “Het is overigens 

tekenend dat die design centers steeds meer worden gezien 

als permanente voorzieningen”, voegt Tolido toe, “we zien daar 

de innovaties nog altijd ontkiemen, maar er wordt ook steeds 

meer gebruik van gemaakt om de vernieuwingen daadwerkelijk 

te borgen in de organisatie. Innovatie wordt dan een kernproces 

waar je steeds weer mee bezig bent. Er zijn nu al verschillende 

klantorganisaties die samen met ons zo’n center in hun eigen 

kantoor hebben opgezet: het wordt dan letterlijk een fysieke 

ankerplaats voor innovatie, een ‘innovation zone’.”

innoboxing
En daarmee is het gezelschap terug bij wat innoveren voor veel 

organisaties uiteindelijk is: een kwestie van transformatie. 

Het gaat uiteindelijk niet om de individuele innovatieprojecten 

en ook niet om die ene, razend inspirerende brainstormsessie.  

Innoveren vraagt diepgaande veranderingen in de diverse 

domeinen van de organisatie (bedrijfsstrategie, bedrijfsmodel 

en management, de operationele organisatie, de verschillende 

stakeholders) die ook nog eens op elkaar moeten worden 

afgestemd. Dat zal niet meer plaatsvinden via de grootschalige, 

centraal geleide programma’s van vroeger. ‘Innoboxing’ noemt 

Klokgieters zijn benadering van innovatietransformatie: “Een 

kwestie van het vinden van een balans tussen de juiste, ratio- 

nele stappen en het creëren van de emotionele beleving van 

het toekomstbeeld.”

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar

ron.tolido@capgemini.com of

koen.klokgieters@capgemini.com of

hans.van.grieken@capgemini.com

Aanbevolen literatuur over innovatie
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Christensen, C.M. The Innovator’s Dilemma: The Revolu-

tionary Book that Will Change the Way You Do Business 

(Collins Business Essentials, 2003) 

Friedman, T.L. The World Is Flat [Updated and Expanded]: 

A Brief History of the Twenty-first Century (Farrar, Straus 

and Giroux, 2006)

Moss Kanter, R. Innovation: The Classic Traps. In: Harvard 
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Ron Tolido is chief technology officer van Capgemini en governing director van The Open Group.
Hans van Grieken is Business Innovation officer van Capgemini.
Koen Klokgieters is Business Innovation officer Consulting Services van Capgemini.
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Bart van Geluk en Ton van Dolder

BPO Procurement: 
het inkoopbeleid op een hoger plan

Business Process Outsourcing Procurement (BPO-P of BPO 

Procurement) kan worden omschreven als ‘de transfer van 

specifieke sourcing-, procurement- en leveranciersmanage- 

mentfuncties en technologieën aan een externe provider’.  

BPO-P staat nog in de kinderschoenen. De ervaring binnen 

Capgemini leert dat, door middel van transformatie van S2S-

processen in combinatie met procure-to-pay (P2P)-processen, 

de beheersing van uitgaven toeneemt, de personeelsbezetting 

op hogere functies efficiënter kan en dat bedrijven besparingen 

kunnen realiseren van meer dan 

30% van de totale inkoopkosten. 

Duurzame inkoop  
organisatie
Inkoop is een gecompliceerde 

taak die voor een groot deel be-

paalt wat een bedrijf in wezen 

is en die alle aspecten van een 

organisatie raakt of beïnvloedt. 

Capgemini heeft gemeenschap-

pelijke kenmerken vastgesteld 

van organisaties die beperkt in staat zijn hun inkooporganisatie 

effectief in te zetten, om zo de benodigde producten en diensten,  

volgens de vereiste kwaliteit en tegen een gunstige prijs, te 

verkrijgen. Zo besteedt de gemiddelde inkoopafdeling een 

aanzienlijke hoeveelheid tijd aan inkoopactiviteiten die slechts 

betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het totale 

inkoopvolume. Dit leidt vaak tot een gebrek aan focus op het 

inkoopvolume dat er werkelijk toe doet. Deze en andere facto-

ren vormen een belangrijke uitdaging bij het realiseren van een 

duurzame inkooporganisatie. De resultaten die een organisatie 

bereikt als haar inkoopactiviteiten gedeeltelijk zijn uitbesteed: 

■  Efficiënte en effectieve middelen om inkoopactiviteiten te 

managen bij sourcing- en transactieprocessen.

■  Verlaging van hoge arbeidskosten en kosten voor techno-

logische ondersteuning doordat de benodigde techniek en 

benodigde investeringen door meerdere organisaties worden 

verspreid.

■  Gerealiseerde besparingen door het uitbesteden van zowel 

P2P-processen (transactieverwerking) als S2C-processen  

 (strategische inkoopactivitei- 

 ten).

■ Toegenomen inzicht en be- 

 heersing van uitgaven.

■ Herziening personeelsbezet- 

 ting op hogere functies en dus  

 meer focus op strategische  

 (waarde toevoegende) activi- 

 teiten.

Meer bijzonderheden 
over BpO-p 

Procurement behelst een breed spectrum binnen een organisa-

tie, variërend van de behoefte binnen de organisatie (demand), 

een dwingende visie op strategische inkoop (inkoopstrategie) 

tot aan de binnenkomende facturen (transactieverwerking). 

Sommige organisaties roepen BPO-P, het uitbesteden van 

specifieke of alle inkoopactiviteiten, zelfs uit tot meest ultieme 

oplossing voor de inkoopuitdagingen. BPO-P omvat in beginsel 

de volgende processen: 

■  Source-to-contract (S2C). Het sourcingproces behelst alle 

activiteiten vanaf de omschrijving van behoeften en eisen tot 

Bedrijven die hun source-to-settlement (S2S)-processen gaan transformeren, kunnen besparingen van meer 
dan 30% van hun totale inkoopkosten behalen. Dit kan gerealiseerd worden als zij hun oude inkoopcycli weten 
te doorbreken en nieuwe sourcingstrategieën ontwikkelen door uitbesteding van hun inkoopactiviteiten.
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aan de ondertekening van het contract.

■  Purchase-to-pay (P2P). Hier worden de inkooptransactiepro-

cessen afgehandeld op basis van bestaande contracten, be-

ginnend met de eerste aanvraag, het inboeken van de factuur 

tot aan de betaling aan de leverancier. 

■  Source-to-settlement (S2S). Dit is het geïntegreerde proces 

van een combinatie van S2C en P2P (dus het opstellen van 

een pakket van eisen via het afroepen op een contract tot 

aan het betalen van de factuur) wanneer dit volledig wordt 

uitbesteed. 

Mogelijkheden voor outsourcing 
Outsourcing is een van de meest gebruikte woorden binnen ons 

businessvocabulaire. Vandaag de dag besteedt meer dan 40% 

van de Fortune top 1000-bedrijven een functie of proces geheel 

of gedeeltelijk uit. In de afgelopen jaren gingen bedrijven over 

op uitbesteding van hun loon- en salarisadministratie, van hun 

financiële processen en van hun IT-functies. Maar outsourcing  

van de inkoopfunctie zou outsourcing van al die andere 

bedrijfsprocessen binnenkort nog wel eens glorieus kunnen 

overtreffen in populariteit en waardering.

De ervaring van Capgemini leert dat de effecten van operatio-

nele kostenverlaging op ongeveer 25% neerkomen (P2P), extra 

besparingen van 8% zijn door middel van strategische inkooppro-

gramma’s (S2C) te bereiken. Door het grotere volume van S2C is 

de mogelijke besparing in absolute getallen ook veel groter.

Beweegt men zich meer in de richting van een outsourced om-

geving, dan kunnen kostenefficiëntie en besparingen worden 

bereikt op vier kernterreinen:

1  Besparingen door schaalvoordelen en toepassing van nieuwe 

technologieën.

2  Kostenverlaging van middelen door verhuizing naar lage- 

lonenlanden.

3  Gecentraliseerde executie van transacties, wat nog meer 

schaalvoordelen en procesefficiëntie oplevert.

4  De fusie van BPO-P en de nieuwste technologie, hetgeen 

systeemontwikkeling-, onderhoud- en workflowmanagement 

meer op één lijn brengt.

Capgemini heeft een methodologie ontwikkeld die cliënten 

helpt om de globale richting, de effectiviteit en serviceniveaus 

van inkoopprocessen te bepalen en de prestatieverbetering en 

de mogelijkheden voor outsourcing vast te stellen. De uitkomst 

van deze methodologie is een model dat inzicht geeft in de 

serviceniveaus in relatie tot lagere kosten. 

Om verbetering vast te stellen, worden inkoopgegevens en 

andere data verzameld als input voor de hiervoor beschreven 

beoordeling. Er wordt informatie ingewonnen over de benodigde 

goederen en diensten, bestedingsprofielen en leveranciers 

die vervolgens als basis dient om het verbeteringspotentieel 

in kaart te brengen. Op basis van deze uitgangssituatie wordt 

een diagnose door de inkoopafdeling, samen met de financiële 

afdeling, gesteld om het besparingspotentieel te valideren. 

Dit proces neemt meestal zo’n drie tot vier weken in beslag en 

bestaat uit intensieve workshops met belangrijke besluitvor-

mers en relevante belanghebbenden. De mogelijkheden voor 

outsourcing worden onderzocht, waarbij men zich onder andere 

de volgende vragen zal stellen:

■  Wat is strategisch voor onze inkooporganisatie en wat is dat niet?

■  Wat zijn de kernprocessen en welke zijn dat niet?

Gedurende dit inkoopassessment wordt voor de voornaamste 

belanghebbenden een eendaagse workshop georganiseerd in 

een van de BPO Centers van Capgemini, met als doel een beter 

inzicht te krijgen in de processen en manieren van werken wan-

neer bepaalde inkoopprocessen of -activiteiten zijn uitbesteed.

Het resultaat van een dergelijk assessment is een analyse van 

de kosten en baten van het uitbesteden van de (beperkte) 

inkoopfunctie en een voorstel hoe de geïdentificeerde bespa-

ringen behaald kunnen worden. Met behulp van deze metho-

dologie kan Capgemini een integrale visie presenteren op de 

inkooporganisatie in relatie met de keuze van het uitbesteden 

van de inkoopfunctie.

Voor meer informatie over BPO Procurement en Sourcing kunt u 

een e-mail sturen naar

ton.van.dolder@capgemini.com of

bart.van.geluk@capgemini.com

Een uitgebreidere versie van het artikel verscheen in Strategies 

and Insights for Today’s CPO - SRM Research 2006-2007:  

Business Insights.

Ton van Dolder is principal consultant bij Capgemini en competence cluster leader Procurement.
Bart van Geluk is managing consultant bij Capgemini en richt zich voornamelijk op Procurement Shared Services and BPO Procurement.
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Alexander Kühn

Innovatie bij de Postbank: 
niet alleen denken, maar ook doen

Mashups in de schijnwerper

De bank introduceerde jaren geleden als eerste in nederland e-bankieren via girotel en girofoon. anno 2007 
behoort de corporate website steevast tot de bestbezochte sites van ons land. postbank geldt in bankenland 
als een merk met een vernieuwende uitstraling. En ook als een bank met een scherp oog voor innovatieve toe-
passingen. Sinds kort staan vooral zogenoemde mashups sterk in de belangstelling. Ook bij de postbank, die 
bezoekers van de eigen website een typische mashup aanbiedt: klanten kunnen geldautomaten van de bank 
lokaliseren met google Maps. Worden mashups de innovatietrend van 2007?

De aandacht voor vernieuwing van de eigen business neemt 

volgens Wouter Vloothuis van de Postbank toe, na een lange 

periode waarin banken veel energie staken in compliance en 

kostenbesparingen. En ook klanten willen en vragen meer. 

Zeker nu de economische mo-

tor weer op volle toeren draait.  

Vloothuis houdt zich binnen de 

retailorganisatie vooral bezig 

met innovaties in de bank-

klantrelatie. Een aantal keren 

per jaar organiseert hij samen 

met interne en externe partij-

en een innovatiemaand binnen 

de Postbank over een bepaald 

thema. Onlangs organiseerde 

hij samen met onder andere 

Capgemini een themamaand 

over het fenomeen mashups. 

Niet procesoptimalisatie is 

het gespreksonderwerp, maar 

de vraag ‘Hoe komt de Postbank over een paar jaar bij de klant?’.

Vloothuis: “We kijken naar innovaties vanuit technologie, orga-

nisatie en markt met een scope van een tot drie jaar. Twee jaar 

geleden keken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om je saldo 

via chat of msn op te vragen. Als je vanuit communicatietech-

nieken kijkt, dan zie je dat er nu zogenoemde e-composieten 

of mash-ups ontstaan via allerlei samenwerkingsverbanden op 

internet. De technologie is helemaal rijp. Internet biedt op dit 

moment toegang aan iedereen; 76% van de jeugd e-bankiert. 

En nog een veel groter percentage zit op internet.” Vloothuis 

probeert een zo divers mogelijke club te krijgen wanneer het 

over innovatie gaat. “Het liefst 

ook een technisch iemand. En 

dan gaan we een onderwerp 

uitdiepen. Wat gebeurt er op 

organisatorisch, technisch en 

marketinggebied? Dat levert 

een soort van roadmap op voor 

de komende drie jaar.”

Controle loslaten
Een mashup is een figuurlijke 

stamppot waar partijen uit 

verschillende sectoren of in-

dustrieën bewust of onbewust 

services aanbieden waarmee 

vernieuwende diensten of pro-

ducten ontstaan. Een bekend voorbeeld van een geregisseerde 

mashup is de samenwerking tussen Douwe Egberts en Philips. 

“Samen begrepen ze dat als de één wat poeder in de machine 

van de ander gooit er dan wat uitkomt wat de klant wil. Maar dat 

zijn feitelijk traditionele samenwerkingsverbanden”, zegt Vloot-

huis. “Je kunt óók zeggen: ik bied een service aan, waarbij een 

ander zijn gang kan gaan met die service zonder dat ik weet 
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wie dat is of wat er nu precies mee gebeurt. Je laat feitelijk de 

controle los. Dat is best moeilijk. Zelf vind ik de NBA-shop een 

van de mooiste ongeregisseerde mashupvoorbeelden. De NBA 

is een community voor alles wat met basketbal te maken 

heeft in Amerika. De NBA heeft ook 

een webshop waar je allemaal 

NBA-spullen kunt kopen. Feitelijk  

koop je de spullen bij Amazon.  

Alleen zie je helemaal niet dat het 

Amazon is. De omgeving waarin 

de artikelen worden verkocht is de 

NBA-shop. Interessanter is echter dat Amazon zich van tevoren 

helemaal niet gerealiseerd heeft dat de NBA een eigen shop zou 

opzetten, waarbij de voordeur van de NBA-shop de voordeur 

van Amazon is geworden. Dat is heel sterk. Als bedrijf zit je niet 

meer in de bestuurdersstoel. Het wordt ‘outside in’ geregisseerd. 

Mashups noemen we ‘disruptive’ omdat het onvoorspelbaar is; 

je niet weet wat ermee gaat gebeuren.”

 

Voorsorteren op nieuwe innovatiegolf
“Tijdens de themamaand hebben we het speelveld in kaart ge-

bracht. De conclusie is eigenlijk dat mash-ups in de bankwereld 

nog heel weinig voorkomen. Bij dit soort ‘disruptive technology’ 

loop je echter wel het gevaar dat 

het in één keer heel groot kan wor-

den. Dat is bijvoorbeeld met peer-

to-peer gebeurd (in de muziekin-

dustrie - red.). Wij krijgen dagelijks 

ongeveer 700.000 mensen op ‘Mijn 

Postbank’. Hiermee is internet in 

drie jaar tijd ons grootste verkoopkanaal geworden. Als je dat 

gaat verplaatsen naar andere plekken, dan heb je minder traffic. 

Dus komen ze ook minder snel langs onze banners.” Postbank 

heeft het verkoopproces op internet op een voor Nederland 

vrij unieke manier georganiseerd. Daarbij worden zogenoemde 

cyclische metingen gehanteerd. Dat wil zeggen dat er continu 

gemeten wordt of een link of banner goed scoort. Zo nee, dan 

Wouter Vloothuis (postbank): 

“als bedrijf zit je niet meer in de  

bestuurdersstoel.”

links Herman-Jan Carmiggelt, rechts Wouter Vloothuis
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wordt die vervangen door een andere link of banner. 

Capgemini organiseerde tijdens de themamaand ook een inno- 

vatieworkshop voor de Postbank. “De eerste vraag die tijdens 

de workshop werd gesteld was: ‘wil je een Nike of een AKZO 

zijn?’ ”, vertelt Capgemini-consultant Herman-Jan Carmiggelt, 

die de workshop begeleidde. “Beide antwoorden zijn goed, want 

beide ondernemingen draaien goed. Sorteer je je voor als de 

ultieme fabriek achter andere successen of sorteer je je voor als 

het merk? Als je dat allebei kunt, dan ben je goed bezig. Het is: 

en-en. Want dan kom je overal terug. Innovatie brengt vernieu-

wing op je bestaande business. Langzaam maar zeker loopt je 

bestaande business misschien wel terug, maar ben je alweer 

voorgesorteerd op een nieuwe golf.”

geruststelling
Een van de resultaten van de themamaand over mashups is 

ook een zekere geruststelling. “Ik was tamelijk ongerust over 

het feit dat ik niet wist wat er ging gebeuren. Je ziet grote 

partijen als Google, Amazon, e-Bay en Yahoo dingen doen 

waarvan je zegt: mis ik nu iets? Een tijdlang hebben we dat ook 

met telco’s gehad. Die begonnen allerlei dingen te betalen via de 

telefoonrekening. Dat bleef uiteindelijk beperkt tot hele kleine 

bedragen. Bovendien bleek dat het op de factuur zetten van een 

Mars-reep die je met je mobiel betaalt duurder te zijn dan de 

reep zelf. Met mashups zijn wij er redelijk vroeg bij. Mijn doel is 

vooral om mensen aan het denken te zetten over de vraag of je 

bijvoorbeeld halffabricaten wilt maken. Als je toch een product 

maakt, dan kun je misschien het product voor de helft maken 

en de blauwe voorkant eraf halen. Je krijgt dan een service die 

zich wel ergens ‘blauw’ presenteert maar niet zo prominent 

aanwezig is. Maar je bent er wel! Dit zal niet zo snel gaan. Maar 

het is goed om er nu mee bezig te zijn.”

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 

herman-jan.carmiggelt@capgemini.com
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Herman-Jan Carmiggelt is consultant bij Capgemini en voor het Postbank-project vanuit Capgemini eindverantwoordelijk als innovator internet strategy.
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Jaap Kwadijk

Trends in mobiliteit
Veranderen en innoveren in eigen keuken

Mobiliteit is steeds nadrukkelijker een belangrijke knelpuntfactor in de bedrijfsvoering, zo ook bij Capgemini in 
nederland. Technische innovatie alleen levert hier onvoldoende oplossingen. in stilte is daarom een ingrijpend 
veranderingsproces rond mobiliteit ingezet, om zo de toekomst veilig te stellen. normaal ligt het speelveld bij 
de klant, maar deze keer is de eigen operatie onderwerp voor transformatie. 

Als grote leverancier is Capgemini Nederland B.V. actief in een 

breed palet aan onderwerpen voor een scala aan klanten. Innove-

ren en veranderingen teweegbrengen bij klanten is ons vak. Bij het 

onderwerp mobiliteit kwam de impuls echter vooral van binnenuit. 

De vragen die werden gesteld zijn: ‘Hoeveel files en extra reistijd 

kan de adviespraktijk van Capgemini in Nederland eigenlijk nog 

verdragen? Welke acties neemt de overheid en wat doen de bedrij-

ven om ons heen? Wat moet Capgemini zelf in gang zetten?’

Enkele jaren geleden was het relatief simpel. De werkgever 

zorgde voor een nette reiskostenvergoeding of een leaseauto 

en de medewerker kwam op de juiste tijd op de juiste plaats. 

Knelpunten in vervoer moes-

ten daarbij onzichtbaar blijven 

voor klanten. Als kampioen out- 

sourcing naar Oost-Europa en 

Azië, onder de titel RightshoreTM,  

is Capgemini Nederland B.V. 

zich inmiddels terdege be-

wust van de relatie tussen 

economische bedrijvigheid en 

mobiliteit. In de medewerkertevredenheidsonderzoeken staan 

de knelpunten in het verkeer bovenaan en ook bij werving is 

reistijd een cruciale factor. Voldoende impuls om rond mobiliteit 

een verandering in gang te zetten, maar tegelijk dit proces 

transparant te maken voor andere organisaties. 

Op voorhand was de conclusie dat lokale, geïsoleerde maat- 

regelen geen zin hebben en dat in veel breder verband naar 

omstandigheden en mogelijkheden gekeken moet worden. 

Via ‘Trends in mobiliteit’ is met hulp van TNS NIPO een begin 

gemaakt om de problematiek vanuit de bedrijfvoering van de 

organisatie in kaart te brengen. 

De bestaande plannen gaan vooral uit van het scheppen van 

ruimte om in de spits meer auto’s ongestoord de knelpunten 

te laten passeren. Traditioneel is er een lijst min of meer losse 

maatregelen en plannen, die de ontwikkeling in de vervoers-

stromen als gegeven beschouwt. Het zijn vooral de piekbe-

lastingen die worden aangepakt. Gemeten over 24 uur en 

gebaseerd op de echte vervoersfunctie (personen en vracht) 

en gekeken vanuit de vervoersmogelijkheden van snelwegen, 

spoorwegen en hoofdvaarwegen, wordt eigenlijk maar 1,2% 

van de maximale theoretische vervoerscapaciteit benut. In 

vervoerstermen hebben auto’s een klein aantal bedrijfsuren 

met een zeer lage bezettingsgraad (personenauto’s 25% 

gemiddeld en vrachtauto’s 55% 

gemiddeld) en dit geldt ook 

voor railvervoer. In onderling 

perspectief is het verhogen 

van de bezetting per auto van 

1,2 passagier naar 2,0 te ver-

gelijken met 59.000 kilometer 

spitsstrook. In potentie geeft 

thuiswerken vele procenten 

minder file. Het anders inrichten van het werk, waardoor ver-

voer overbodig wordt, geeft een nog drastischer effect. De vraag 

is welk effect rekeningrijden geeft voor mensen, waarvoor de 

werkgever alle kosten vergoedt. Deze en andere overwegingen 

staan beschreven in de rapportage ‘Trends in Mobiliteit’.

Binnen Capgemini Nederland B.V. heeft het denken over mobiliteit 

geresulteerd in een aantal initiatieven. Vermeldenswaard is het 

initiatief met NS. Daarbij werd voor personeel van Capgemini dat 

traditioneel de auto gebruikt, de NS-Businesscard geïntroduceerd. 

Naast de leaseauto krijgt de verstokte automobilist op een vriende-

lijke manier het openbaar vervoer aangeboden. De NS-Business- 

card is een succes. Veel meer mensen maken nu gebruik van de 

Verreweg de meest effectieve  

manier om vervoerknelpunten op te  

lossen, is echter om de behoefte aan 

vervoer te verminderen.
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De werkgever zorgde voor  

een nette reiskostenvergoeding  

of een leaseauto.

trein en de card behoort nu tot het vaste instrumentarium naast 

de leaseauto. In navolging heeft de Rabobank de card geadopteerd 

voor haar medewerkers. 

Verreweg de meest effectieve manier om vervoerknelpunten op 

te lossen is echter om de behoefte aan vervoer te verminderen. 

De brandende vraag is hier: ’Waarom heeft ieder individu 

precies op hetzelfde moment een  

vervoersbehoefte en staat er dus 

een file? De conclusie is dat hier 

sprake is van ingesleten gewoon-

ten die diep verankerd zijn in 

onze cultuur en bedrijfsopzet. De 

transformatie die bij Capgemini 

Nederland B.V. is ingezet, stelt de medewerker daadwerkelijk 

centraal terwijl het kantoor steeds meer een randverschijnsel 

wordt. Daarmee wordt de traditionele grip op de medewerkers 

ingeruild voor communicatiesystemen en dit heeft groot effect 

op de wijze waarop managers omgaan met hun personeel. 

In een aantal stappen hebben de medewerkers (thuis en 

onderweg) hulpmiddelen ter beschikking gekregen waardoor 

de reisbehoefte drastisch is teruggelopen. Administratieve 

procedures, rapportages, kennisoverdracht en coaching worden 

nu gerealiseerd met veel minder vergaderingen en reizen. Een 

aantal hulpmiddelen zoals deze worden benut in onze commu-

nicatie met India en wijzen ons de weg voor de samenwerking 

binnen Nederland. De individuele stappen zijn weinig spectacu-

lair, maar het proces als geheel resulteert in lagere kosten, een 

hoger rendement van de medewerker en het drastisch terug-

dringen van het aantal uren in de file. Vooraf was onvoldoende 

duidelijk dat de stijl van leidinggeven, de administratieve inrich-

ting en de tradities in onze dagelijkse praktijk een enorm effect 

hadden op ons verplaatsings-

gedrag. Met hulp van technische 

hulpmiddelen en de duidelijke 

signalen uit de onderzoeken is 

helder dat nog snellere innovatie 

in de bedrijfsvoering een noodza-

kelijke voorwaarde is om (ook bij 

geringere mogelijkheden ons vrij te verplaatsen) nog voldoende 

bedrijfsresultaat te halen. Daarbij zal het wegnemen van knel-

punten in de vervoersinfrastructuur op de korte termijn wel een 

verbetering zijn, maar meer drastische maatregelen dichter bij 

de medewerker zelf, lijken een meer afdoende route. 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  

jaap.kwadijk@capgemini.com of

bart.sparidans@capgemini.com

Voor het volledige onderzoek ga naar www.nl.capgemini.com/

markten/travel.

Jaap Kwadijk is consultant bij Capgemini en initiatiefnemer van 'Maintenance Valley'.
Bart Sparidans is accountmanager bij Capgemini en richt zich op de openbaarvervoermarkt.
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Stroom aan innovaties op komst  
in energiesector 

Smart Energy Alliance maakt marsroute naar 2025

De huidige infrastructuur van de netbedrijven lijkt bij lange na 

niet toereikend voor de vrije stroommarkt. Het Internationaal 

Energie Agentschap in Parijs becijferde zelfs dat Europa in de 

komende 25 jaar 500 miljard euro moet investeren in de moder-

nisering van de elektriciteitsnetwerken. Bovendien krijgt de 

sector te maken met een verdere ontvlechting van netbedrijven 

en retailbedrijven. Dit vraagt niet alleen veel financiële mid-

delen en vergaande kostenverlagingen, maar ook innovatie. Een 

van die innovaties die vanaf 2008 een belangrijke rol gaat 

spelen, is ‘smart metering’. Met deze slimme energiemeters  

kan het energieverbruik 

van huishoudens en klein-

zakelijke verbruikers op 

afstand worden geregi-

streerd. Elke meter heeft 

een eigen IP-adres en kan 

via een breedbandverbin-

ding worden benaderd. Het 

voordeel is dat de factu-

rering veel gemakkelijker 

is en dat energieleveran-

ciers een veel nauwkeu-

riger inschatting kunnen 

maken van de stroominkoop. Bovendien stelt ‘smart metering’ 

energiebedrijven in staat om nieuwe proposities te introduceren.  

Bijvoorbeeld prepaid energie en persoonlijke energiebesparings- 

adviezen. Een digitale meter met een digitaal netwerk opent 

veel nieuwe perspectieven. Niet alleen om metergegevens via 

dat netwerk op te halen, maar ook om allerlei digitale diensten 

bij de consument in de huiskamer te brengen. 

Operational excellence
“Maar er is veel meer mogelijk op het gebied van innovatie”, 

zegt Roland Hallebeek, vice president bij Capgemini. “Maar dan 

moet eerst het huis op orde worden gebracht. Daarna kan een 

transformatie in gang worden gezet om ‘operational excel-

lence’ te realiseren. Dat is nodig omdat veel energiebedrijven 

nog kampen met dure 

processen, een complexe 

organisatie en inefficiënte 

IT. Beheren als geld niet 

de belangrijkste drijfveer 

is, is niet zo moeilijk. Maar 

als je moet beheren omdat 

het ‘operational excellent’ 

moet zijn, dan heb je een 

ander type mensen nodig. 

Behalve dat ze moeten 

transformeren in proces-

sen, organisatie en IT zul-

len ze dus ook qua cultuur een fundamentele verandering door 

moeten maken.”

Operational excellence kan op een aantal manieren worden 

bereikt. Ten eerste door na te denken over sourcing. Wat blijft in 

Energiebedrijven staan sterk onder druk om de prestaties van hun organisatie verder te verbeteren. Hierbij 
spelen thema’s als deregulering, veiligheid, milieu, leverbetrouwbaarheid en kostenverlaging een belangrijke 
rol. Tegelijkertijd staat een aantal belangrijke technologische innovaties voor de deur, die veel meer ‘intelli-
gentie’ toevoegen aan transport- en distributienetwerken. Dit biedt niet alleen efficiencyvoordelen, maar ook 
de mogelijkheid om een aantal vernieuwende proposities te ontwikkelen. Een aantal organisaties, waaronder 
Capgemini, heeft de Smart Energy alliance (SEa) opgericht. SEa ondersteunt netbedrijven bij transformaties 
en de inzet daarbij van innovatieve technologie.
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eigen huis en wat wordt uitbesteed? Het maakt volgens  

Hallebeek voor klanten van Capgemini niet uit of het werk in 

India, Spanje of Volendam gebeurt. “Als we maar de interface 

hier in Utrecht met onze klanten goed op orde hebben. Onze 

ambitie is om met de klant tot een soort releasematig beheer 

te komen. Met elkaar de forecasting maken van de business-

behoefte en de IT-capaciteiten. En samen het werk verdelen. 

Dan wordt IT planmatig, voorspelbaar en efficiënt. Dat betekent 

overigens ook voor Capgemini een andere manier van denken. 

We moeten vooraf duidelijke garanties durven afgeven over het 

eindresultaat. Klanten moeten over de keten heen regisseren 

en veel verstand hebben van wat er aan beide kanten gebeurt. 

Dit noem ik een echte transformatie.”

In sommige gevallen loont het om van de grond af aan een 

nieuw bedrijf neer te zetten. Vanuit de ervaringen met start-

ups in de financiële en telecomsector ontwikkelde Capgemini 

E-tailer (de low-cost energy retailer), een energieretailtemplate 

met standaard-IT, -processen en -organisatiemodel. “Je kunt 

morgen een energieretailbedrijf ‘out of the box’ beginnen”, zegt 

Hallebeek. “De winst zit aan meerdere kanten: het levert zowel 

kostenreductie als margeverbetering op.”

innovatie
Hallebeek heeft een verleden in de internet- en telecomsector 

en ziet sterke parallellen met de ontwikkelingen in de energie-

sector. In beide sectoren hebben bedrijven te maken met veel 

klanten in een geliberaliseerde markt, toenemende internatio-

nalisatie, een netwerk en de drang naar operational excellence. 

Maar ook met een product dat aanvankelijk ‘low interest’ was. 

Voor de telecomsector is dat allang niet meer zo, maar voor 

energie geldt dat nog wel. “De volgende stap is innovatie. Ik zie 

geweldige mogelijkheden om de consument heel dicht bij huis 

te verrassen. Vooral in samenwerking met bedrijven uit andere 

sectoren. Bijvoorbeeld met de financiële sector, retailers of 

telefoonbedrijven. Ze hebben dezelfde levenscyclus: iedereen 

heeft stroom, een bankrelatie, een verzekering, een telefoon-

aansluiting en doet boodschappen. Als je doorfantaseert, zou 

je iets met de spoorwegen of de luchtvaart kunnen doen. Zou je 

met je stroom en bellen punten kunnen sparen om met KLM te 

vliegen en airmiles sparen om met de trein te reizen? En als je 

als bank mobiel bellen aanbiedt, waarom geen energiecontrac-

ten? Klanten die een hypotheek afsluiten, kunnen dan meteen 

energie inkopen. Zo wordt de relatie met de klant verder ver-

sterkt. Het aandeel van de energierekening in het besteedbaar 

inkomen neemt tenslotte elk jaar toe. Het wordt in toenemende 

mate een factor van belang. Als bank, telecomonderneming of 

grote retailer is het geweldig als energie een extra knopje is op 

je dashboard. Je mogelijkheden klanten te verrassen nemen 

fantastisch toe. Denk je eens in: energiezaken in je hypotheek of 

een familie- of winterpakket? Waarom niet een groenpakket met 

groene stroom en een groene beleggingsregeling met een mi-

lieuvriendelijke hybride leaseauto? Wie ‘operational excellent’ en 

‘customer intimate’ wil worden moet dromen, durven en doen.”

Voor meer informatie over Smart Energy Alliance kunt u een 

e-mail sturen naar

roland.hallebeek@capgemini.com of

keith.deaney@capgemini.com

Smart Energy Alliance

In 2006 richtten Capgemini, HP, Intel, GE, Cisco en Oracle 

de Smart Energy Alliance (SEA) op. De SEA bouwt oplossin-

gen waarbij innovatieve technologieën op elkaar worden 

afgestemd en versterkt. Het doel is een marsroute naar de 

toekomst te ontwerpen voor de distributie van energie. Het 

initiatief is in de Verenigde Staten ontstaan en inmiddels 

ook overgewaaid naar Nederland. 

SEA biedt netwerkbedrijven de mogelijkheid om in de 

nabije toekomst beter inzicht te hebben in de prestaties 

van het elektriciteitsnetwerk. Storingen worden realtime 

waargenomen en direct verholpen. Piekbelastingen in 

het netwerk worden sneller gedetecteerd, waardoor ook 

sneller actie mogelijk is. 

Oplossingen die door SEA worden aangeboden, omvatten 

onder meer: smart metering (planning, design, imple-

mentatie en management), een efficiëntere distributie 

met behulp van SCADA en AMR/AMI, prepaid energie,  

geavanceerde forecasting en realtime data-acquisitie.

Roland Hallebeek is vice president bij Capgemini en verantwoordelijk voor het utilities-marktsegment.
Keith Deaney is accountmanager bij Capgemini binnen het utilities-marktsegment.
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Ferdinand Beltman

Radio maakt logistieke keten inzichtelijk

Vers verkoopt
Met 80 fi lialen in eigen beheer en 450 supermarkten die vol-

gens de C1000-formule werken, is Schuitema n.v. uitgegroeid 

van groothandel tot Center of Excellence. Schuitema biedt 

C1000-ondernemers ondersteuning op de meest uiteenlopende 

gebieden, waarbij het gemak voor de consument leidend is. 

Diens beleving en waardering van C1000 staat in alles voorop. 

Ook, of misschien wel júist voor wat betreft het groenteschap. 

Erik Hess, logistiek projectleider bij Schuitema, zet hoog in op 

deze productgroep omdat hij als geen ander het belang van 

verse producten onderkent. “Vers verkoopt. Wie verse pro-

ducten in het schap heeft liggen, heeft bij de consument een 

streepje voor. Knapperige sla spreekt nou eenmaal meer tot 

de verbeelding dan goedkope tandpasta.” Dat versgesneden 

groenten tot onderwerp van de pilot zijn gemaakt, is ook niet zo 

verwonderlijk. Nog afgezien van de imagobepalende kwaliteiten 

die de productgroep worden toegedicht, verkopen voorverpakte 

groenten gewoon erg goed. Elke dag weer vult ‘huisgroenteboer’ 

Heemskerk de schappen van de verschillende C1000-super-

markten met bijna 5000 kratten versgesneden groenten. “Om 

die continue toestroom van verse groenten te kunnen moni-

toren, om bederf tegen te gaan en de consument de hoogste 

kwaliteit te garanderen, zou je het gehele distributieproces op 

de voet moeten volgen. Met het project Vers Schakel wordt die 

mogelijkheid nu voor het eerst geboden.”

proactief besturen
Vers Schakel maakt gebruik van RFID-technologie om inzage 

te krijgen in de gehele keten van versgesneden groenten. RFID 

staat voor Radio Frequency Identifi cation, een technologie 

waarmee gemerkte objecten met behulp van radiogolven te 

identifi ceren zijn. RFID heeft als voordeel boven de aloude 

barcode dat objecten niet zichtbaar hoeven te zijn om gere-

gistreerd te kunnen worden en ook maakt RFID het mogelijk 

meerdere objecten in een keer te scannen. In het project Vers 

Schakel zijn die objecten de standaardkratten van het Centraal 

Bureau voor Levensmiddelen (CBL). Voor de pilot werden 2500 

kratten voorzien van RFID-tags, waarmee het gehele logistieke 

proces, van het land tot de klant, gevolgd kan worden. 

Marc Flederus, RFID Lead Consultant bij Capgemini en als project-

manager en RFID-specialist betrokken bij het project, ziet de 

inzichtelijkheid van complexe processen als grote winst. “Met 

RFID weet je precies waar je aan toe bent: wat er in een krat zit, 

waar dat krat zich bevindt en welke temperatuur de inhoud van 

het krat heeft. Alle informatie is bekend en realtime beschik-

baar.” De toegenomen transparantie binnen de keten maakt 

ook in één oogopslag duidelijk waar eventuele knelpunten zich 

voordoen. Het anticiperen op die knelpunten benoemt Flederus 

als het ‘proactief besturen van de logistieke keten’. En ook dat 

biedt grote voordelen. “Je kunt natuurlijk braaf op eventuele 

klachten reageren, maar beter ben je de klacht voor.”

Waterdichte controle
Hoe vooruitstrevend het pilotproject ook mag zijn, het idee 

erachter kenmerkt zich door eenvoud. Versleverancier 

Heemskerk snijdt groenten en verpakt deze in zakjes die 

voorzien zijn van een etiket met barcode. Een speciale scanner 

(reader) leest de barcodes af en koppelt de zakjes aan het krat 

waarin ze verpakt worden. Als de volle kratten op transport 

gaan naar een van de distributiecentra van Schuitema komen 

ze langs een tweede detectiepoortje. Dit keer worden alle krat-

ten (120 op een pallet) in een keer gescand, evengoed als dat 

Het imago van supermarkten wordt bepaald in het versvak. Wie de meest verse producten verkoopt, heeft 
de beste naam. Schuitema n.v., de organisatorische motor achter de C1000-supermarkten, is zich hiervan 
terdege bewust. Samen met een aantal partners, onder wie Capgemini, startte de organisatie een innovatief 
Europees pilotproject. Vers Schakel moet de kwaliteit van versgesneden groenten verbeteren en de effi ciency 
en effectiviteit binnen de keten op een hoger plan tillen. Wie appels concurrerend aanbiedt, doet het goed, wie 
versgesneden sla zonder bruine randjes in het schap heeft liggen, doet het beter.
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bij de ingang van het distributiecentrum gebeurt. Bij het verla-

ten van het distributiecentrum volgt opnieuw een leesmoment. 

In de winkel, ten slotte, blijven de kratten onder toezicht. Reader 

portals bij de achterdeur én de koelcel maken de controle op 

het logistieke proces waterdicht. Temeer daar die controle ver 

kan gaan. Flederus ziet zelfs mogelijkheden om vakkenvullers 

met behulp van sms’jes bij de les 

te houden. “Als er een rolcontainer 

wordt binnengereden met verse 

groenten die snel in het koel-

meubel moeten liggen, dan moet 

er snel gehandeld worden. Met 

een sms’je kun je dan de verant-

woordelijken mobiliseren.” Vanuit 

een logistiek oogpunt biedt het 

werken met RFID ook grote voor-

delen. Projectleider Erik Hess is 

vooral blij dat hij nu ‘korter op de 

bal kan spelen’. “Met RFID wordt 

onze ‘span of control’ veel fijnmaziger. We kunnen fouten nu 

voorkomen, maar ook kunnen we fouten, als ze zich voordoen, 

meteen herstellen - en dat is wel zo goedkoop. Daarbij kunnen 

we met RFID gemakkelijk 100%-controles uitvoeren. Niet langer 

hoeven we kostbare tijd te stoppen in het opsporen van fouten 

in de keten, nee, we kunnen ons meteen richten op een effec-

tievere aanpak van de gevonden afwijkingen. ‘Management by 

exception’ heet dat.” De inzet van RFID in de keten heeft ook als 

voordeel dat de facturering en administratie van goederen soe-

peler verlopen. “Als meteen duidelijk is wat waar is fout gegaan, 

als je meteen kunt zien wie welke steek heeft laten vallen, ben 

je over al dan niet terechte facturen snel uitgepraat.”

Uitdaging
De efficiencyslag die door Schuitema en partners is geïnitieerd, 

is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2005 werd het pilotproject 

al bekroond met de ECR Innovatieprijs ter waarde van € 50.000.  

En sindsdien is het enthousiasme voor het project alleen maar 

toegenomen. Toch, zo benadrukt Flederus, was het niet altijd 

even gemakkelijk om tot dit succes te komen. “Elke dag liepen 

we tegen een nieuwe uitdaging aan. Het eerste antenne- 

design, bijvoorbeeld, liet nog veel te wensen over. Slechts 40% 

van de informatie werd door de reader portal gelezen. IJzer en 

vocht misten hun uitwerking op de tags niet en verstoorden 

het signaal. Door andere tags aan het krat te bevestigen en de 

readers fijner af te stellen, hebben we dat probleem uiteindelijk 

opgelost.” Ook de invulling van de EPC-standaard en -architec-

tuur verliep niet altijd even gemakkelijk. “Aangezien wij als een 

van de eerste wereldwijd invulling 

gaven aan de EPC-standaard 

liepen we ook op dit gebied tegen 

uitdagingen aan. Die hebben we 

uiteindelijk allemaal op kunnen 

lossen, maar het blijft een ontdek-

kingsreis.” 

Ook voor Erik Hess is het pilotpro-

ject een leerzame ervaring. “Ik zie 

Vers Schakel als een Collaborative 

Business Experience bij uitstek. 

Het is voor mij de eerste keer dat 

ik in een project zoveel ambities 

zie samenkomen. Het zoeken naar overeenstemming, het over-

komen van problemen en het ontdekken van nieuwe wegen; 

elke dag bracht ons een nieuwe uitdaging.” Een volgende uitda-

ging ziet Hess in de uitrol van RFID-technologie in alle distribu-

tiecentra van Schuitema en de daaraan gekoppelde C1000- 

supermarkten. “Uiteindelijk willen we alle productgroepen kun-

nen monitoren. Niet alleen gesneden groenten maar bijvoor-

beeld ook zuivel. Als wij erin slagen onze logistiek te verbeteren 

en tot een efficiëntere manier van werken kunnen komen,  

kunnen we betere marges behalen. Want Center of Excellence of 

niet, Schuitema moet het nog steeds hebben van de logistiek.”

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 

mark.flederus@capgemini.com

Marc Flederus is RFID lead consultant bij Capgemini en voor Schuitema verantwoordelijk als projectmanager Vers Schakel.

Erik Hess (Schuitema):  

“Wie appels concurrerend  

aanbiedt, doet het goed, wie  

versgesneden sla zonder bruine  

randjes in het schap heeft liggen, 

doet het beter.” 
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Standaardisatie en samenwerking essentieel  
in snel veranderende waardeketen  

Studie Global Commerce Initiative

Het initiatief voor het rapport is genomen door het Global Com-

merce Initiative (GCI), een internationaal platform voor detail-

listen, producenten, technologiebedrijven, logistieke dienstver-

leners en academici. Nederland is onder 

meer vertegenwoordigd door Ahold en  

Unilever. “Er bestaan heel veel discus-

sies over de vraag waar het in de ko-

mende jaren met de industrie naar toe 

moet”, zegt Ruud van der Pluijm, Vice 

President B2B eCommerce bij Koninklijke 

Ahold en lid van de GCI Executive Board. 

“Dit rapport biedt een ‘connected view’. 

Hoe passen alle losse initiatieven op el-

kaar? Tegelijkertijd biedt het voor veel 

producenten en retailers een raamwerk 

met een perspectief op de toekomst.” 

Externe factoren
Volgens de GCI-leden drukken een reeks van externe ontwikke-

lingen hun stempel op de waardeketen in de komende jaren.

Op economisch gebied zal de huidige herschikking van de 

economische wereldtop in het voordeel van landen als China 

en India verder doorzetten. In deze laatstgenoemde regio’s 

ontstaat dan ook een enorme koopkracht. 

Het milieu staat bovenaan de agenda van zowel producenten, 

retailers als consumenten. Efficiënt omgaan met energie wordt 

cruciaal voor producenten, vervoerders en retailers bij stijgende 

energieprijzen. Bovendien ontplooit zich een groeiend milieube-

wustzijn bij consumenten. Dit zet bedrijven verder onder druk 

om op een maatschappelijk verantwoorde manier te onderne-

men. Ook in marketingtermen wordt ‘groen’ een sterk merk.

Op het terrein van wet- en regelgeving 

valt nog veel te verwachten van product- 

samenstelling en -declaraties en de strijd 

tegen overgewicht. Dit heeft nu al een 

sterke impact op de productie en etiket-

tering van voedingswaren. Ook privacy-

wetgeving blijft een belangrijk issue; 

zeker naarmate cash geld meer en meer 

verdrongen wordt door elektronische 

betalingen. 

Technologie biedt steeds meer mogelijk-

heden om decentraal logistieke proces-

sen op de meest optimale manier te laten 

verlopen via software-agents, gekoppeld 

aan planningen en veilingen.

Ten slotte hebben ook demografische ontwikkelingen, zoals 

verstedelijking en grensoverschrijdende migratie, vergaande 

gevolgen. Bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van stedelijke 

gebieden en de locatie van logistieke hubs en magazijnen. In 

2016 woont naar verwachting de helft van de wereldbevolking 

in steden. 

Veel initiatieven komen tot stand onder druk van externe 

factoren. Zo zorgen het fileprobleem en de druk van klimaatver-

anderingen ervoor dat de Europese Unie, de VS en ook lokale 

overheden steeds strengere milieuwetten doorvoeren met een 

Opkomende markten in azië en Oost-Europa, toenemende zorgen over klimaatverandering en milieu, globali-
sering en technologische ontwikkelingen die sneller gaan dan ooit. Het is een greep uit actuele trends die een 
sterke invloed hebben op de manier waarop producenten, retailers en consumenten zich gedragen en met 
elkaar samenwerken in de waardeketen. Om de impact van deze trends op de langere termijn te onderzoeken 
liet het global Commerce initiative (gCi) een studie uitvoeren onder de titel 2016: The Future Value Chain. 
Doel is om een dialoog op gang te brengen die alle partijen in de waardeketen helpt om meer grip te krijgen op  
externe factoren.
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aanzienlijke invloed op het vrachtvervoer. Londen heeft inmid-

dels een ‘congestion tax’ voor het inkomende verkeer. 

Van der Pluijm geeft een aantal 

voorbeelden van initiatieven die 

een antwoord zijn op het toene-

mende milieubewustzijn bij over-

heid en consument. “In Londen 

experimenteert TNT met elektri-

sche bezorgwagentjes, die post 

rondbrengen en de filialen van 

koffieketen Starbucks bevoorra-

den. De wagentjes hoeven geen 

‘congestion tax’ te betalen. En 

in Amsterdam startte een paar weken geleden een proef om 

winkels te bevoorraden via goederentrams.”

Samenwerkende cultuur
De waardeketen staat niet alleen onder invloed van allerlei 

externe factoren, maar verandert zelf ook. Een belangrijke uit-

daging voor producenten en retailers is volgens Van der Pluijm 

de noodzaak om zoveel mogelijk te standaardiseren tegenover 

de sterke wens van de consument om op maat bediend te wor-

den. “De creativiteit van de consument is gigantisch. Vooral van 

de Generatie Y, de jongeren. Zij zijn van jongs af aan opgegroeid 

met mobiele telefoon en msn. Zij willen het liefst zelf hun pro-

duct samenstellen. Liever een eigen playlist op de iPod dan een 

van tevoren gefabriceerde en samengestelde cd. Met digitale 

producten is deze wens wel te verwezenlijken, maar voor veel 

andere producten geldt dat het productie- en distributieappa-

raat nog te kleinschalig is. Individualisatie brengt veel kosten 

met zich mee. Waar we naartoe moeten is een meer individuele 

invulling van de dialoog met de consument, een geïntegreerde 

logistiek waardoor het direct aan huis bezorgen van goederen 

betaalbaar wordt en een gesynchroniseerde productie. Voor de 

komende jaren staan we voor de taak om de hiervoor benodigde 

verfijning en complexiteit te beheersen.”

Het rapport van GCI roept de industrie op nieuwe manieren te  

vinden om samen te werken, de onderlinge informatie-uitwis- 

seling verder te verbeteren en een nieuwe definiëring te maken  

van de waardeketen die in de toekomst gerealiseerd kan 

worden. Maar vooral roept het rapport retailers en producen-

ten op om zelf vorm te geven aan de toekomst, in plaats van 

de toekomst te laten dicteren door externe factoren. Door een 

samenwerkende cultuur op te 

bouwen, leggen ondernemingen de 

fundamenten voor een betere  

uitwisseling van informatie. 

Het rapport concludeert dat die 

samenwerking ook nodig is om een 

herijking van de waardeketen te  

bewerkstelligen. De waardeketen 

van de toekomst moet op een effec-

tieve manier inspelen op de gevol-

gen die externe factoren hebben. 

“Vanuit GCI proberen we mogelijkheden voor samenwerking 

te realiseren”, zegt Van der Pluijm. “Maar cultuur en machts-

verhoudingen zijn nu nog vaak barrières. Toch zijn er al enkele 

concrete gebieden waarop we beter kunnen samenwerken.  

Bijvoorbeeld om de kwaliteit van de prijs- en productinformatie 

in de waardeketen te verbeteren. GCI wil graag dat GS1 (non-

profitorganisatie die open standaarden ontwikkelt voor infor-

matie-uitwisseling in de waardeketen - red.) meer duidelijkheid 

geeft in het definiëren van standaarden en dat die standaarden 

ook consequent worden gebruikt. Daarnaast kunnen we samen-

werken op het gebied van Collaborative Planning, Forecasting 

en Replenishment, een integrale vorm van samenwerking 

waarbij handelspartners de keten gezamenlijk aansturen.  

Pas dan kunnen we op een kosteneffectieve en snelle manier 

de consument van de toekomst op maat bedienen.” 

Voor meer informatie over het besproken rapport kunt u een 

e-mail sturen naar  

kees.jacobs@capgemini.com

Ruud van der Pluijm geeft op 25 april 2007 een presentatie op de vakbeurs ‘What’s Going On In Retailing’.
Kees Jacobs is principal consultant bij de global sector voor Consumer Products en Retail bij Capgemini. Tevens is hij verantwoordelijk voor de Capgemini-activiteiten 
met het Global Commerce Initiative.

Kees Jacobs faciliteert een rondetafel over dit onderwerp 

op het jaarlijkse congres ‘What's Going On in Retail’ dat dit 

jaar op 25 april plaatsvindt.

Op ditzelfde congres is Ruud van der Pluijm dagvoor-

zitter en geeft hij een keynote speech onder de titel  

‘2016: The Future Value Chain’.

Ruud van der pluijm (gCi):

 “Dit rapport biedt voor veel  

producenten en retailers een  

raamwerk met een perspectief  

op de toekomst.”



www.nl.capgemini.com/facetoface jaargang 5 - nummer 1 - 2007

24

Alexander Kühn

Woningcorporaties ontdekken SAP
Professionalisering belangrijk thema 

De eerste woningcorporaties ontstonden ruim honderd jaar 

geleden met de invoering van de Woningwet in 1902. Nu kent 

Nederland zo’n 2,4 miljoen sociale huurwoningen die eigendom 

zijn van de woningcorporaties. Te veel, oordeelt de Europese 

Commissie die naar aanleiding van klachten van commerciële 

verhuurders onderzoek deed 

naar de volkshuisvesting in  

Nederland. Dit betekent dat 

ook de Nederlandse overheid  

steeds meer onder druk komt  

te staan om strengere eisen  

te stellen aan de bevoorrechte 

positie van woningcorpora-

ties. Want nu genieten de  

woningcorporaties nog een aantal aardige voordelen. Bijvoor-

beeld de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor sociale 

huurwoningen. Of de mogelijkheid om goedkope door de staat 

geborgde leningen aan te gaan via een waarborgfonds. Boven-

dien kunnen woningcorporaties in de praktijk niet failliet gaan. 

integrale informatievoorziening
Anticiperend op een mogelijke beperking van deze verworven-

heden ontplooien woningcorporaties naast hun sociale taak ook 

een aantal commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied 

van projectontwikkeling en verhuur van duurdere huurwonin-

gen. Commerciële activiteiten worden gedaan om in de vraag 

van de markt te voorzien zodat doorstroming blijft bestaan. 

Maar ook om het maatschappelijk vermogen te versterken. 

Activiteiten van corporaties dienen in principe altijd een maat-

schappelijk doel; winsten vervallen tot het maatschappelijk 

vermogen. Want naast deze commerciële activiteiten hebben 

de corporaties zich de afgelopen jaren ook steeds meer gericht 

op zaken als leefbaarheid en zorgvoorzieningen.

Tegelijkertijd wordt de organi- 

satie sterk geprofessiona-

liseerd. Over een paar jaar 

worden de banden met de 

centrale overheid wellicht 

verbroken en dan zullen de 

corporaties geld moeten  

lenen op de kapitaalmarkt. 

Dan wordt niet alleen 

gekeken naar een transparante financiële rapportage, maar 

ook naar de kwaliteit van de organisatie. Ook wil de overheid 

de scheiding tussen de sociale en de met de markt concurre-

rende activiteiten van de corporaties wettelijk beter reguleren. 

Mogelijk zullen enkele kleinere partijen in dezelfde regio sa-

menwerkingsverbanden aangaan of fuseren om de benodigde 

schaalgrootte te bereiken. Dit alles vraagt om een integrale 

informatievoorziening en verklaart ook de toenemende belang-

stelling voor ERP.

professionaliseren
Een van de eerste partijen die voor SAP heeft gekozen, is de 

Nijmeegse woningcorporatie Talis. Dit is een relatief jonge 

corporatie met ongeveer 14.000 woningen en bedrijfspanden 

Sinds 1995 zijn woningcorporaties volledig zelfstandig. Veel woningcorporaties worstelen nog echter met de 
rol van zelfstandig ondernemer. Woningcorporaties moeten in de komende jaren dan ook verder professionali-
seren en bedrijfsmatiger te werk gaan. Dit vraagt om een geïntegreerde informatievoorziening: een fundamen-
tele transformatie, zowel organisatorisch als op het gebied van iT. De belangstelling van woningcorporaties 
voor ERp-systemen neemt dan ook sterk toe. Woningcorporatie Talis uit nijmegen werkt samen met Capgemini 
aan de implementatie van een speciaal voor de woningcorporatiemarkt ontwikkelde Sap-oplossing. Een ver-
nieuwende samenwerking voor een sector die nooit eerder met Sap of een ander ERp-systeem van die schaal 
te maken heeft gehad. 

Een vernieuwende samenwerking  

voor een sector die nooit eerder met  

Sap of een ander ERp-systeem van die 

schaal te maken heeft gehad.
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in Nijmegen en Wijchen. “In een periode van een jaar of tien zijn 

in een sector die meer dan 100 jaar bestaat enorme verande-

ringen gekomen”, zegt Ronald Smitjes, manager Financiën bij 

Talis. “We moeten zelf de financieringen doen, we krijgen te  

maken met prijsconcurrentie en we moeten rekening houden 

met marktwerking. In feite lijken woningcorporaties steeds 

meer op commerciële bedrijven.”

Het managementteam van Talis is de afgelopen jaren meege-

groeid met deze ontwikkeling en bestaat vrijwel geheel uit men-

sen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Smitjes 

heeft een achtergrond als accountant en bedrijfseconoom. In 

de jaren negentig was hij betrokken bij diverse management 

buy-outs in de retail- en technologiesector. Ook leidde hij eerder 

een SAP-implementatie in de industriesector en gaf hij leiding aan 

diverse grote transformaties. In 2003 kwam hij naar Talis.

“Ik kreeg de opdracht om de financiële functie te professiona-

liseren”, vertelt Smitjes. “Ik heb eerst gekeken naar de dienst-

verlening die we in- en extern verlenen. Ik kwam al snel tot de 

conclusie dat wij een verouderd informatiesysteem hadden. Die 

automatisering is bottom-up gebouwd, waardoor je het niet op 

een strategische manier kunt inzetten. Ik heb geadviseerd het 

huidige informatiesysteem te vervangen door een pakket waar-

aan je dezelfde eisen kunt stellen als een normaal bedrijf.

We hebben ons de vraag gesteld ‘Welke processen - als je op 

de lange termijn kijkt - bepalen de levensvatbaarheid van een 

woningcorporatie?’ Dat zijn niet de mutaties aan de balie. Dat 

is ook niet het incasseren van de huur. Dat moet je goed doen. 

Maar het is geen strategisch proces. In de toekomst zou je het 

eventueel zelfs kunnen uitbesteden aan een shared service 

center. Wat wél een strategisch proces is, is dat je zorgt dat je 

de eerste bent die locaties aangeboden krijgt. En dat je heel 

goed projectmanagement kunt doen, zodat je risico’s van bouw-

projecten kunt beheersen. Maar ook  dat je ervoor zorgt dat je 

toegang tot de kapitaalmarkt hebt en op de juiste momenten 

financieringen aantrekt. Ten slotte moet je weten wat de markt 

van jou verwacht. Beschikken over goede marktinformatie is 

essentieel. Dat zijn de kernprocessen.”

investering
De keuze voor SAP heeft een aantal redenen, volgens Smitjes. 

“We moeten een systeem hebben waarmee we onze interne en 

externe klanten kunnen voorzien in hun informatiebehoefte. Nu 

is informatiebeheer bij een woningcorporatie een lappendeken. 

Ik geloof dat wij bijvoorbeeld op drie of vier plaatsen in onze 

organisatie bijhouden welke verwarmingssystemen we hebben. 

Het is efficiënter, sneller en betrouwbaarder om die informatie 

op één plek bij te houden. Daarin kun je met SAP een grote stap 

maken. Daarnaast realiseren we ons dat informatiecommuni-

catie in de toekomst steeds belangrijker wordt. Je kunt bijvoor-

beeld digitaal communiceren met je aannemers over bouw- 
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Peter van Etten is als accountmanager vanuit Capgemini verantwoordelijk voor de woningcorporatiemarkt. 

Ronald Smitjes (Talis):  

“We moeten een systeem hebben 

waarmee we onze interne en  

externe klanten kunnen voorzien in 

hun informatiebehoefte.” 

tekeningen. Ook het crediteurenbeheer kan professioneler. We 

krijgen 15.000 facturen per jaar waarvan we 12.000 facturen 

krijgen voor interne aannemerij en dagelijks onderhoud. Met 

SAP kun je veel efficiënter je factu-

renstroom beheersen.”

Een aanvullende reden waarom 

Talis voor SAP heeft gekozen, is 

dat de geïntegreerde procesver-

werking een betere beheersing 

mogelijk maakt. Doordat diverse 

activiteiten tot één stroom gaan 

behoren, wordt de preventieve 

werking van een kwaliteitstoets 

groter en zullen minder fouten 

optreden. Informatie wordt niet meer geduwd door de organi-

satie, maar getrokken. Hierdoor kan ook de interne beheersing 

en interne controle zodanig worden ingericht dat fouten kunnen 

worden voorkomen of beperkt.

Smitjes beseft dat in eerste instantie niet alle functionaliteit 

van SAP volledig zal worden gebruikt omdat het te uitgebreid is. 

Maar er wordt binnen Talis al wel gefilosofeerd over potentiële 

mogelijkheden in 2008 en 2009. Bijvoorbeeld op het gebied 

van datacommunicatie met monteurs en huurders. Smitjes er-

kent dat SAP een aanzienlijke investering geldt, maar verwacht 

op de langere termijn wel de vruchten te kunnen plukken. Oók 

financieel. Smitjes: “De traditionele pakketten maken sprongs-

gewijs een technologische 

ontwikkeling door. Dat betekent 

dat je eens in de vijf of zes jaar 

een pakket moet vervangen. Je 

moet dan weer op zoek gaan naar 

een nieuw pakket of de nieuwe 

technologie van voren af aan 

implementeren. Wij gaan ervan 

uit dat we met SAP tot in lengte 

van dagen geen nieuw systeem 

hoeven aan te schaffen. Als je 

op de lange termijn kijkt, is SAP een gunstige investering. Het 

‘break-evenpoint’ ligt op zo’n zes jaar. Als je SAP langer dan zes 

jaar gebruikt, is het goedkoper dan andere pakketten. Zeker als 

je ook kijkt naar de efficiencyvoordelen die je kunt behalen en 

de mogelijkheden voor integratie.”  

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  

peter.van.etten@capgemini.com
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Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen verbetert innovatief vermogen

Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), presteren beter en zijn beter in staat tot 
innoveren, zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Twente. Maar de stap naar het daadwerkelijk reali-
seren van mvo is soms weerbarstig. Juist omdat mvo pas effectief kan zijn als het ingebed is in de bestaande 
bedrijfsprocessen. Capgemini ondersteunt organisaties met de transformatie die hiervoor nodig is. 

Het realiseren van een hoog financieel rendement is voor 

bedrijven lang de voornaamste doelstelling geweest. Sociale en 

ecologische dimensies worden echter steeds belangrijker. Er is 

externe druk van bijvoorbeeld omgeving en belangengroepen, 

managers en eigen medewerkers. Uit een eerder onderzoek 

van Capgemini Frankrijk onder Europese bedrijven blijkt dat 

90% van de ondervraagde managers deze druk noemt als een 

belangrijke reden om actief meer maatschappelijke betrokken-

heid te tonen. Daarnaast worden genoemd: versterking 

van imago en geloofwaardigheid, vermindering van 

kosten en risico’s en concurrentievoordeel. 

Sustainable Supplies
Maatschappelijk verantwoord ondernemen werd 

geruime tijd geassocieerd met tamelijk versnipper-

de charitatieve initiatieven. Daar komt nu veran-

dering in. Organisaties zoeken meer structuur en 

richting en nemen en zien mvo als een volwaardig 

aspect in de bedrijfsvoering en in de relatie met 

de omgeving. 

Geralde Passchier houdt zich als consultant 

van Capgemini bezig met mvo-vraagstukken bij 

klanten. Wat is de visie van Capgemini op mvo? 

Passchier: “Capgemini ontwikkelt voor klanten 

een visie en een plan van aanpak, waarbij niet 

alleen de bekende driehoek People-Planet-Profit 

een plaats heeft, maar ook drie andere dimensies. 

In de eerste plaats is het essentieel stakeholders 

zoals maatschappelijke belangengroepen en 

leveranciers vroegtijdig te betrekken bij strate-

gische keuzes. Dit heeft een tweeledig doel: het inventariseren 

van hun behoeften én ze informeren over de dilemma’s van een 

onderneming. Natuurlijk moet de onderneming zelf ook actief 

in maatschappelijke behoeften voorzien. In de tweede plaats 

is het van belang actief mee te denken over problemen die de 

directe bedrijfsomgeving raken, bijvoorbeeld als het gaat om 

ruimtelijke ordening. Ten slotte moeten bedrijven bedacht zijn 

op potentiële gevaren voor de volksgezondheid en veiligheid. 

Het integreren van deze dimensies betekent vaak een 

aanzienlijke transformatie. Bedrijven krijgen niet alleen 

te maken met operationele vraagstukken, maar moeten 

ook op hoger niveau een antwoord formuleren op lastige 

ethische kwesties, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

meerkosten van een betere milieuprestatie.” 

De aanpak van Capgemini richt zich enerzijds op het 

ondersteunen van het mvo-beleid, anderzijds op het 

verbeteren van primaire en secundaire processen.  

Zo worden onder andere beleidsdoelen geïntegreerd 

in de bestaande managementsrapportages en 

Business Intelligence-oplossingen. Een organi- 

satie kan op deze wijze sneller inspelen op markt-

ontwikkelingen, risico's verkleinen en werkne-

mers én stakeholders tevreden stellen. Met als 

resultaat: een beter presterende onderneming.

Een goed voorbeeld hiervan is het Sustainable 

Supplies-initiatief van de Renault-Nissan Pur-

chasing Organization. Capgemini heeft Renault-

Nissan ondersteund bij het ontwerpen van een 

duurzaamheidsstrategie voor alle toeleveran-

ciers en het implementeren daarvan. Hiervoor 



www.nl.capgemini.com/facetoface jaargang 5 - nummer 1 - 2007

28

is de gehele leverketen van Renault-Nissan in kaart gebracht en 

zijn toeleveranciers beoordeeld op duurzaamheid. Voor een aan-

tal grote leveranciers organiseerde Capgemini in samenwerking 

met Renault-Nissan workshops. Uit deze workshops kwam een 

reeks verbeterinitiatieven, die ook het bewustzijn van mvo bij de 

toeleveranciers sterk heeft verbeterd.

Meer dimensies
Volgens Passchier omvat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen méér dan alleen ‘milieuvriendelijk ondernemen’. 

“Kern van het begrip is hoe je omgaat met werknemers, met 

je omgeving en met klanten”, zegt Passchier. “Daarmee raakt 

Capgemini en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De term maatschappelijk verantwoord ondernemen is pas 

in de afgelopen paar jaar in het middelpunt van de belang-

stelling komen te staan. Maar voor Capgemini Group zijn alle 

sociale en ecologische aspecten die hieraan verbonden zijn, 

al veel langer gemeengoed. Het uitgangspunt is dat mvo in-

gebed moet zijn in de bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld in de 

bedrijfsethiek, in de loopbaanontwikkeling en in opleidings-

mogelijkheden. Maar ook in betrokkenheid bij de gemeen-

schap, in het realiseren van diversiteit en in het verwerpen 

van iedere vorm van onwettige discriminatie, in het besef 

van Capgemini’s impact op het milieu en in het beheersen en 

minimaliseren van deze impact. 

Zo beschikt Capgemini over een van de zuinigste kantoren 

in Nederland, dankzij de toepassing van een breed scala 

aan energiebesparende technologieën. Bijvoorbeeld: auto- 

matische daglichtregulering, afwezigheidsmelders, warmte- 

pompen en ondergrondse waterbassins voor het verwarmen 

en koelen van het gebouw. De investeringen hierin hebben 

zich binnen vijf jaar terugverdiend.

Internationaal ondertekende Capgemini in 2004 het UN  

Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties,  

gericht op het verbeteren van mensenrechten, werkomstan- 

digheden en milieu. De principes van het UN Global Compact 

heeft Capgemini vertaald naar het facilitair, procurement- en 

hrm-beleid.  Met de opkomst van offshoredienstverlening 

strekt Capgemini’s maatschappelijke verantwoordelijkheid 

zich tegenwoordig ook uit tot landen als China en India. Dit 

heeft in het afgelopen jaar onder meer geresulteerd in het 

opzetten en financieren van een langjarig onderwijs- en 

huisvestingsproject voor Indiase straatkinderen. Dit initiatief 

werd vanuit Nederland geïnitieerd.

maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen de 

primaire processen, maar ook de strategie, het facilitair bedrijf, 

het hrm-beleid. Kortom: het hart van de organisatie.” Uit het 

onderzoek van de Universiteit van Twente bleek ook dat hoe 

dieper mvo is verankerd in de strategie, hoe sterker de positieve 

effecten op de prestaties. Een organisatie die openstaat voor 

haar omgeving, zal innovatiekansen sneller benutten. Een orga-

nisatie die verder kijkt dan alleen het financiële rendement, kan 

sneller inspelen op marktontwikkelingen, verkleint haar risico’s 

en verhoogt de tevredenheid van werknemers én stakeholders.”

In negen stappen naar mvo 
1  Bepalen van duurzaamheidsstrategie: wat vinden wij als onderne-

ming belangrijk?

2  Organiseren van dialogen met stakeholders: wat vinden zij belangrijk?

3  Selecteren van prioriteiten: wat ga ik als onderneming als eerste 

oppakken?

4  Formuleren van doelstellingen: wat worden de concrete doelen?

5  Nulmeting: waar staan we nu eigenlijk?

6  Plan van aanpak: start van de transformatie, hoe gaan we onze 

doelen bereiken? 

7  Uitvoering en testen: doen we het goed?

8  Uitrol en training medewerkers.

9  Evaluatie: hebben we onze doelen bereikt? 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar

geralde.passchier@capgemini.com of  

annelies.hermens@capgemini.com
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Geralde Passchier is senior consultant bij Capgemini en gespecialiseerd in mvo.
Annelies Hermens is binnen Capgemini verantwoordelijk voor Health, Diversity & CSR.
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Alexander Kühn

Geen innovatie zonder creativiteit  
Vraaggesprek met Mirjam Halverhout, algemeen directeur Direktbank

Verandering is van alle tijden. Wat maakt de verandering anno 

2007 anders?

“Voor ons is de markt het vertrekpunt voor iedere verandering. 

De financiële dienstverlening is al de nodige jaren aan verande-

ring onderhevig. Technologie, consument en regelgeving beïn-

vloeden elkaar. Het belangrijkste verschil met vroeger is dat de 

verandering zich niet op één as afspeelt, maar op alle drie de 

assen. Dat maakt dat de verandering hevig is en nog wel even 

zal aanhouden. Ook de druk om te investeren in IT is enorm. 

Je moet qua distributie differen- 

tiëren. Als retailbank ben je ge-

noodzaakt hierover na te denken  

en keuzes te maken. Kies je voor  

fysieke distributie via kantoren?  

Kies je voor distributie via het 

intermediair? Of kies je voor vir- 

tuele distributie via internet,  

telefonie, of combinaties daar-

van? Direktbank is puur ge-

focust op hypotheken via het 

intermediairkanaal. Voor andere 

producten als beleggingen en 

verzekeringen werken we sa-

men met partners. Dat is aan 

de ene kant ons moederbedrijf  

Fortis. Maar het kunnen ook  

andere partners zijn. We richten ons vooral op ketens, inkoop-

combinaties en het grotere intermediair. Wij zijn een puur b-to-b  

bedrijf. Onze focus is in de loop der jaren veranderd. Voorheen 

was Direktbank een bredere speler met ook sparen en consump- 

tief krediet. We waren de eerste aanbieder van sparen via de 

telefoon in de jaren ’80. Dat was te innovatief voor de markt.  

Innovatief zijn we altijd gebleven, maar wel met nu een duide-

lijke focus op hypotheekoplossingen.”

IT speelt ook een belangrijke rol in de manier waarop  

Direktbank zakendoet met intermediairs.  

De professionalisering is enorm toegenomen. 

“In de intermediairmarkt zie je enorme concentratietenden-

sen. Dat betekent dat wij ook steeds moeten kijken of ons 

bedieningsconcept nog goed 

is. 15 jaar geleden hadden wij 

nog vooral de ‘papa en mama’ 

kantoren. Dat is nu bijna niet 

meer. Je bent een ander soort 

partner geworden, een ander 

type bedrijf. Met onze IT bieden 

we dan ook heel sterk een 

maatwerkgerichte houding met 

betrekking tot oplossingen. Wij 

hebben niet alleen hypotheken 

in ons verkoopmandje, maar 

ook IT. Het intermediair wil 

online communiceren met 

geldverstrekkers, maar niet 

op 15 verschillende manieren. 

Ze willen vanuit hun eigen 

procesomgeving een aanvraag doen. Dat gevoel willen ze 

hebben. Terwijl de aanvraag gewoon door ons systeem wordt 

afgehandeld. Dat is onderscheidend voor Direktbank. We maken 

onze eigen omgeving inzichtelijk voor het intermediair. 95% van 

de aanvragen komt nu geautomatiseerd binnen. Posten zonder 

Toenemende buitenlandse concurrentie, veel nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe technologie. Maar ook een 
mondige en individualistische consument die steeds gemakkelijker financiële producten kan vergelijken op 
het internet. Hypotheekaanbieder Direktbank heeft het speelveld vrij drastisch zien veranderen in de afgelo-
pen jaren. Onder het motto ‘huis op orde’ vond er in 2006 een strategische herijking plaats onder de nieuwe 
directeur Mirjam Halverhout. Dit jaar gaat Direktbank vol inzetten op creativiteit en innovatie. 
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problemen worden binnen een kwartier geauto-

matiseerd beoordeeld en verwerkt. Over de zoge-

noemde ‘voorlegposten’ krijgt het intermediair in 

de praktijk dezelfde dag een terugkoppeling.

Bij een aantal inkoopcombinaties en ketens zien 

we dat ze delen van het proces ter voorbereiding 

op het notaristraject van banken overnemen.  

Er loopt nu een pilot waarbij we op basis van de 

door het intermediair ingescande documenten 

online een finaal akkoord kunnen geven voor het 

passeren bij de notaris. Dit heeft ook te maken 

met een verdere professionalisering van het 

intermediair. Zo kun je als bank een voorsprong 

houden in je operational excellence. Dat is niet 

alleen noodzaak voor ons, maar ook voor het  

intermediair. Ook zij hebben belang bij een effi-

ciënte procesgang om de consument snel van 

dienst te zijn. Daarnaast wordt in het kader van 

regelgeving van het intermediair verwacht dat 

zij ook hun klanten nog meer tijdens de rit gaan 

volgen.” 

Hoe is de relatie met Fortis op het gebied van IT?

“Wij moeten voldoen aan groepsbrede financiële 

en risicomanagementkaders. Qua IT zijn wij goed 

ingericht voor de komende vijf jaar. We weten  

donders goed wat we willen. Tegelijkertijd ge-

beurt er binnen Fortis heel veel. Daar wordt veel 

geïnvesteerd in cross border kunnen werken en 

bankieren. Dat houden we goed in de gaten. Daar 

kunnen we wellicht in de toekomst op meeliften. 

We hebben een eigen serverpark en onze eigen 

applicaties. Dat geeft veel flexibiliteit. Omdat het 

intermediair de laatste jaren sterk verandert, zich 

concentreert en verder professionaliseert, en de-

len van het midofficeproces overneemt, moeten 

wij vooral zelf die flexibiliteit in de IT hebben. Het 

is voor een kantorennet met één merk en één 

label eenvoudiger de procesgang daarop af te 

stemmen dan voor een bank die zijn distributie 

doet via vele intermediairs.” 
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U heeft 2007 uitgeroepen tot het jaar van creativiteit en  

innovatie. Wat gaat er gebeuren?

“Direktbank is altijd al een innova-

tieve club geweest. Het afgelopen 

jaar zijn we vooral binnen bezig 

geweest met wat ik noem ‘huis op 

orde’. Hierdoor was er weinig ruimte 

voor innovatie. Die ruimte hebben 

we nu wel gecreëerd. Voor dit jaar 

hebben we de pilot om de docu-

mentafhandeling verder te digita-

liseren en hebben we ideeën met 

productontwikkeling. Daarnaast 

willen wij als managementteam de 

creativiteit nog meer aanwakkeren. 

We hebben een compacte organisa-

tie van 140 medewerkers. We hebben eerst de medewerkers 

gevraagd hoe het is gesteld met het creativiteitsklimaat. We 

vragen bijvoorbeeld: krijg je genoeg ruimte voor creativiteit?  

En wat betekent creativiteit? Betekent het dat je in je budget 

een portie hebt gereserveerd voor innovatie? Betekent het dat 

je in je performancemanagement afspraken hebt dat je een deel 

Jim Vlaming is accountmanager voor alle bankingactiviteiten binnen de Fortis Groep.

Mirjam Halverhout:  

(Direktbank)

“Voor de Direktbank staat 2007 

 in het teken van creativiteit en  

innovatie. Want er is voor mij  

geen innovatie mogelijk  

zonder creativiteit.” 

van je tijd mag besteden aan eigen ideeën? Geïnspireerd door 

bedrijven als 3M en Toyota zou ik 

graag een permanente innovatie-

stroom op gang brengen. Dan is 

het belangrijk dat je eerst start met 

een nulmeting. En daarna kijken we 

wat we willen verbeteren. Je moet 

er ook de cultuur voor hebben. Als 

je niet de ruimte biedt aan mensen 

om creatief te zijn, ontstaat er geen 

innovatie. Fouten maken mag, 

ervan leren is heel belangrijk. Voor 

Direktbank staat 2007 in het teken 

van creativiteit en innovatie. Want 

er is voor mij geen innovatie moge-

lijk zonder creativiteit. Daarbij wil ik 

zo veel mogelijk mensen betrekken. Zo breed mogelijk, dus ook 

onze klant, het intermediair.”

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar

jim.vlaming@capgemini.com
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Boekbespreking

Open voor business
Ze zijn er waarschijnlijk eens uitgebreid voor gaan zitten: Jaap Bloem en Menno van 

Doorn, de auteurs van ‘Open voor business’. Aan het eind van elk van de hoofdstuk-

ken prijkt een zeer uitgebreide lijst van verwijzingen naar boeken, artikelen en 

websites en alleen al het register van trefwoorden omvat een niet geringe vijftien 

bladzijden. Altijd onthullend zo’n register: welk ander onderwerp dan ‘open innovatie’ 

kan een waaier aan onderwerpen bevatten waarin je zowel Friedrich Nietzsche, Plato, 

een transparante bierbrouwerij, Toyota, het zelf bouwen van altaars, de PHP program-

meertaal, loopschoenen, kathedralen, bazaars en Lego tegenkomt?  En het past ook 

nog eens bij elkaar, als je het vizier nader richt op de inspiratie die de successen van 

Open Source softwareontwikkeling oplevert voor een nieuwe generatie van innova-

tieve businessmodellen in het web 2.0 tijdperk. 

Bloem en Van Doorn laten het allemaal voorbijkomen: de vele voorbeelden van open 

innovatie, de veranderende softwaremarkt en de cultuur en gemeenschap achter 

Open Source. Het boek wordt er soms wat breedsprakig van en zo nu en dan kun je 

niet aan het gevoel ontkomen dat de boodschap nu wel duidelijk is. Maar dat neemt 

niet weg dat het om een zeer volledige, niet te missen aanschaf gaat voor iedereen 

die gecharmeerd is van het potentieel van de open aanpak.

Mashup Corporations
Andy Mulholland, global CTO van Capgemini, heeft het niet zo voorzien op tref-

woorden en literatuurverwijzingen. 

Zijn boek ‘Mashup Corporations’, dat hij samen schreef met Chris S. Thomas, Paul 

Kurchina en Dan Woods, vertrekt zonder omhaal als een raket met een verhaal 

over Vorpal, een fi ctieve fabrikant van popcornautomaten die een ontdekkingsreis 

doet door de ons steeds bekender voorkomende wereld van open businessmodel-

len, web 2.0 en service oriented architecture. Vorpal ontdekt dat de innovatieve, 

onverwachte kansen voor groei ver buiten de eigen bedrijfsmuren liggen, buiten 

het directe gezichtsveld van de directie, marketeers, de IT-afdeling en zelfs de 

e-businessmanager.

Innovation happens elsewhere: het vereist een totale ommekeer voor een organi-

satie die snel gewend moet raken aan een zakelijk klimaat waarin verschillende 

diensten van verschillende bronnen snel en fl exibel - al mash-uppend - aan elkaar 

worden gesmeed. Met dank aan de verworvenheden van serviceoriëntatie. 

Mashup Corporations leest als een korte, overrompelende roman en levert gega-

randeerd een zee aan innovatieve, inspirerende ideeën op. Wat wil je nog meer.
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www.nl.capgemini.com

Collaborative business experienCe

business

saMen. Hoe één woord het verschil maakt. 
Het transformeren van een organisatie is altijd uitdagend, of het nu 

gaat om grote of kleine veranderingen. Onze ervaring is dat de kans 
 op succes aanzienlijk toeneemt door intensieve samenwerking. 
Bijvoorbeeld door samen meetbare doelstellingen vast te stellen, 

haalbare planningen te maken en gezamenlijke teams te vormen.  
Maar zeker ook door samen de risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen 
te treffen. Ervaar hoe samenspel uw organisatie mobiliseert en innoveert, meer 
waarde en groei creëert en tot snellere resultaten leidt. En ook waarom die resultaten 
tastbaar en duurzaam zijn. Of u nu een nieuwe strategie kiest, uw organisatiemodel 
aanpast, uw IT-architectuur klaarmaakt voor de toekomst of uitbesteding overweegt: 
als u bij een transformatie met ons samenwerkt, voegt u daaraan de motivatie 
en betrokkenheid toe van meer dan 60.000 professionals wereldwijd die hun expertise 
in uiteenlopende branches als vanzelfsprekend met u delen. 
samen. Eén woord dat het verschil aangeeft tussen ‘business as usual’ en de 
unieke benadering van Capgemini: de Collaborative Business Experience.
let’s create a Collaborative business experience - together. 
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