
Paper 5: Six building blocks for creating a high-performing digital enterprise 

Digitalisatie heeft tegenwoordig een enorme invloed op organisaties  het is iets complex, wat het 

identificeren van de precieze voordelen moeilijk maakt. 

Organisaties die in IT investeren  doel: ze verwachten een jaarlijkse groei en kostenverlaging van 

5%-10% in de komende 3-5 jaar  weinig bedrijven halen deze doelstelling  hoe valt dit te 

verklaren? 

Elk grootschalig IT-project vereist een precieze afstemming tussen de mensen, bedrijfsprocessen en 

technologie  veel raakvlakken tussen IT en de organisatie  experts + vakkundige teams hebben 

die instaan voor het management en coördinatie tijdens de implementatie van IT. 

VROEGER: digitalisering = voordeel op de concurrentie 

NU: digitalisering = noodzakelijk om te kunnen overleven als bedrijf 

Gemiddelde levensduur van een onderneming is gezakt van 61 jaar naar 18 jaar  voorspelling: 75% 

van de bedrijven opgenomen in de S&P 500 zal verdwijnen tegen 2027 

Om succesvol IT te implementeren in een onderneming, moeten we rekening houden met de 

volgende 6 bouwblokken: 

1. Strategie & innovatie 

2. Beslissingsproces van consumenten 

3. Procesautomatisering 

4. Organisatie 

5. Technologie 

6. Data & analyse 

 Deze geven een goed referentiekader om grootschalige IT projecten tot een goed einde te 

brengen 

Opmerking: toch is de uitwerking van elk puntje niet altijd vereist bij de implementatie van IT   dit 

hangt af welke bouwblokken voor de onderneming belangrijk zijn  

 

Bouwblok 1: Strategie & innovatie 

Digitale strategie van een bedrijf is van essentieel belang binnen de gehele bedrijfsstrategie. De beste 

en meest effectieve strategieën zijn die strategieën die op zoek gaan naar opportuniteiten in nieuwe 

markten (en die niet terugkijken naar het verleden).  

Voorbeeldje hiervan: elektronicaverkoper besloot om te investeren in een online webshop i.p.v. zijn 

gebruikelijke winkel  gevolg: return van 350x zijn investering  

Bedrijfsstrategie wordt vaak onderverdeeld in de volgende 5 categorieën: 

1. Evolvers  verdedigen het huidige businessmodel en putten de voordelen ervan uit 

2. Market matchers  wensen het huidige businessmodel te behouden, waarbij bijzondere 

aandacht voor mogelijkheden op nieuwe markten 

3. Digital strivers  maken gebruik van digitale voordelen om te concurreren in de bestaande 

markten en zijn bereid hun huidige businessmodel om te gooien 

4. Pure-play digital disrupters  treden op nieuwe markten en definiëren hoe te concurreren 

op basis van prijs, kennis en product 



5. Ecosystem shapers  zetten standaarden voor het definiëren van hun competitive 

ecosystem 

 

Bouwblok 2: Beslissingsproces van consumenten 

Begrijpen van het consumentengedrag en hun aankopen is noodzakelijk geworden over de jaren 

heen. Ondernemingen die hierop inspelen  voordelen: 

- Tevreden stijgt met 20% 

- Omzet stijgt met 10-15% 

- Kosten dalen met 15-20% 

Belang van het consumentengedrag zal enkel maar toenemen, aangezien tegen eind 2015 bijna 50% 

van de bedrijfsaankopen via digitale platformen zal verlopen. Met de grote hoeveelheid data die 

beschikbaar is, kunnen bedrijven ook meer gericht inspelen op de consument.  

Een voorbeeldje: nieuwe moeders met een full-time job die meer en meer online beginnen winkelen 

 begrijpen van deze beslissingen, stelt de bedrijven in staat om hun strategie voor een bepaalde 

doelgroep aan te passen. Een bank kon hierdoor 300 miljoen dollar meer winst genereren door het 

gericht uitsturen en personaliseren van advertenties en het observeren van de preferenties van hun 

klanten 

 

Bouwblok 3: Procesautomatisering 

Wanneer de bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd kan dit resulteren in een aanzienlijk 

competitief voordeel  er is sprake van een opkomst van nieuwe businessmodellen waarbij 

bedrijven, die inkomsten generen uit verkoop van goederen, evolueren naar bedrijven die diensten 

aanbieden waarbij de focus ligt op data   

Digitaliseren van deze processen heeft minder te maken met technologie en meer met hoe bedrijven 

omgaan met deze ontwikkelingen. Bij digitalisatie komt het er op aan het gehele bedrijfsproces 

opnieuw te overlopen en aan te passen i.p.v. enkel het huidige proces te digitaliseren  nood aan 

kleine teams die gebruik maken van flexibele en behendige ontwikkelingsmethoden  deze gaan 

prototypes bouwen, testen en aanpassen op basis van de juiste feedback. Wanneer dit optimaal 

gebeurt, dan kunnen ze aanzienlijke voordelen bieden, MAAR we mogen niet vergeten dat de 

klantentevredenheid ook belangrijk blijft (en dat we niet enkel mogen focussen op streven naar 

efficiëntie) 

 

Bouwblok 4: Organisatie 

Bedrijven beseffen dat traag veranderende modellen niet langer voldoen  uitdaging: verschuiven 

naar een structuur die behendig en flexibel is 

Bedrijven laten hun structuur afhangen van hun strategie en stellen hun organisatie af op de noden 

van hun consumenten met de focus op snelle, project gebaseerde structuren.  

 

 



2 voorbeelden: 

 AT&T: 3 ontwikkelingscentra geopend  onderzoek verrichten naar mobiele applicaties en 

mogelijkheden qua software  projecten zijn 3x zo snel voltooid dan elders in het bedrijf  

mogelijkheid om best practices en innovaties te verspreiden over de gehele organisatie 

 Nike: transformeert zijn organisatiestructuur van binnenuit  departement opgericht die 

gegevens van de klanten bijhoudt (zowel in de plaatselijke winkels als de webshops)  e-

commerce groep oprichten met een eigen bestuur  veel meer online-verkopen 

 

Bouwblok 5: Technologie 

Dagelijks veranderende markt heeft technologie nodig voor: 

- Snellere innovatie 

- Automatisering 

- Personalisatie 

We evolueren best naar een 2-speed IT model dat een snellere ontwikkeling van de klantgerichte 

programma’s garandeert, terwijl de kernsystemen, ontwikkelt voor stabiele en kwaliteitsvolle data, 

minder snel evolueren. 

Dit betekent dat IT-teams belast worden met iteratieve software waarbij ze frequent béta’s 

uitbrengen om bugs op te sporen en te verhelpen. Doel: IT-infrastructuur te onderhouden die een 

versnelde ontwikkeling teweegbrengt en het management toelaat om real-time beslissingen te 

nemen. 

 

Bouwblok 6: Data & analyse 

Bedrijven die uitgebreid gebruiken van hun data over hun consumenten realiseren een winst die 

126% hoger ligt dan die van hun concurrenten. Wat is hiervoor belangrijk? 

- Het selecteren van de juiste data 

- Het hebben van bruikbare en transparante inzichten 

- Het beschikken van de juiste kwaliteiten om er op te reageren 

Dit alles vereist personen met de juiste kwaliteiten en competenties. Internet of Things en andere 

technologische ontwikkelingen creëren nieuwe mogelijkheden voor groei. 

 

Conclusie: 

Iedere bouwsteen is belangrijk, MAAR de echt waarde wordt pas gecreëerd door ze te integreren. De 

digitale revolutie heeft gezorgd voor onderling verbonden netwerk van klanten, werknemers, 

managers en systemen  nood aan interdisciplinair model om hieruit waarde te behalen 

 

 

 



 


