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1. Inleiding:  
infinite opportunities

De	klant	van	vandaag	eist	een	probleemloze	digitale	gebruikerservaring	
in	al	hun	interacties	met	jouw	merk.	Van	je	webshop	tot	je	vacatures:	
een	consistente	merkervaring	is	cruciaal.	Maar	digitalisering	begint	van	
binnenuit.	De	hele	organisatie	moet	doordrongen	zijn	van	deze	digitale	
manier	van	denken.	Alleen	dan	kan	je	de	nodige	stappen	zetten	in	de	
verschillende	domeinen.

En	als	je	je	in	die	digitale	wereld	waagt,	dan	is	het	belangrijk	om	bij	de	
les	te	zijn	en	kwalitatief	advies	te	krijgen.	Door	je	interne	processen	
en	externe	touchpoints	op	de	juiste	manier	aan	te	pakken,	heeft	je	
organisatie	alvast	een	stapje	voor.

Digitalisering	biedt	eindeloze	mogelijkheden	—	infinite	opportunities,	
zoals	wij	het	zo	graag	zeggen	—	die	je	helpen	bij	vier	belangrijke	
uitdagingen:

• Bouwen	aan	een	bedrijf	voor	de	toekomst
• Je	naamsbekendheid	vergroten
• Een	digitaal	ecosysteem	ontwikkelen
• Je	groei	versnellen	met	de	juiste	inzichten

In	dit	e-book	gaan	we	dieper	in	op	die	uitdagingen,	vertellen	we	wat	
infinite	opportunities	vandaag	voor	ons	betekent,	en	laten	we	zien	
welke	kansen	die	visie	kan	creëren	voor	jouw	merk	of	organisatie.

Pieter	Janssens 
CEO	iO



2. Bouwen aan  
een bedrijf  
voor de toekomst 

Organisaties	willen	niet	alleen	
vandaag	relevant	zijn,	maar	vooral	ook	
morgen.	Door	nieuwe,	innovatieve	
producten	en	diensten	te	ontwikkelen	
en	bestaande	processen	en	
structuren	te	verbeteren,	zorgen	
we	ervoor	dat	ze	klaar	zijn	voor	de	
toekomst.



Het	internet	is	vandaag	dé	uitgelezen	plaats	waar	(potentiële)	klanten	
informatie	kunnen	vinden	over	je	producten	en	diensten.	Een	sobere	of	
slechte	online	aanwezigheid	of	gebruikerservaring	is	voor	de	consument	vaak	
al	genoeg	om	een	merk	volledig	af	te	schrijven.	Het	internet	bestaat	vandaag	
uit	onzichtbare	API’s	en	microservices,	en	biedt	de	gebruiker	honderden	
touchpoints.	Denk	bijvoorbeeld	maar	aan	chatbots,	voice	assistants,	en	(web)	
apps.

“Digitale transformatie is geen 
technologische uitdaging. Het is een volledige 
culturele shift.”

De	focus	van	digitale	transformatie	ligt	niet	op	waar	de	samenleving	heen	
gaat,	maar	op	waar	die	vandaag	staat.	Klanten	hebben	een	nultolerantie	
ontwikkeld	voor	digitale	fouten	en	gaan	op	een	andere	manier	met	merken	
om.	Organisaties	kunnen	met	digitalisering	op	deze	hoge	eisen	inspelen,	en	
zelfs	nog	een	stap	verder	gaan.	Het	gaat	om	een	organisatie	als	geheel,	van	de	
interne	processen	tot	de	bedrijfscultuur.

Veel	mensen	hebben	onvoldoende	digitale	vaardigheden	om	de	
maatschappelijke	ontwikkelingen	te	volgen.	Daarom	is	“digitale	inclusie	voor	
iedereen”	een	van	onze	belangrijkste	maatschappelijke	doelen.	We	willen	niet	
alleen	onze	kennis	en	ons	kapitaal	gebruiken	om	ons	bedrijf	te	laten	groeien,	
maar	ook	om	mee	te	bouwen	aan	een	maatschappij	waarin	iedereen	digitaal	
meedraait.	Bij	iO	staan	we	er	altijd	voor	open	om	onze	sociale	impact	te	
bespreken	met	andere	bedrijven	en	organisaties.	Zo	dragen	we	samen	bij	aan	
een	betere	toekomst.



“Digitaal ondernemen is meer dan 
ooit een strategische extensie van de 
bestaande producten en diensten 
van een bedrijf — voor, tijdens, en na 
de aankoop.”



Echte transformatie creëert toegevoegde waarde

Veel organisaties geloven nog steeds dat 
digitalisering gewoon neerkomt op een 
webshop starten. Maar échte digitalisering 
zit in de kleinere, slimme ideeën die het 
leven van de klant makkelijker maken of die 
op een andere manier een meerwaarde 
zijn. Vooral voor B2B-organisaties moet een 
webshop meer zijn dan louter een webshop. 
Het moet een dienstenportaal worden 
waar klanten helemaal weg van zijn, en een 
verlengstuk van de processen die de sales- 
en accountteams dagelijks gebruiken.

IT	en	marketing	moeten	intensief	
samenwerken	en	alle	stakeholders	in	hun	
bedrijf	bij	de	transformatie	betrekken.	
Digitalisering	kan	erg	complex	zijn.	Enkele	
jaren	geleden	was	er	een	duidelijke	evolutie	
waarbij	bedrijven	kozen	voor	enorme	
platformen	—	all-in	systemen	die	het	CMS,	
de	online	shop,	marketing	automation,	en	
tientallen	andere	taken	voor	hun	rekening	
namen.

Sinds	2019	merken	we	dat	die	trend	is	
omgekeerd	(en	zelfs	exponentieel	in	2020),	
en	dat	die	enorme	platformen	opnieuw	
worden	vervangen	door	een	architectuur	en	
ecosysteem	van	gespecialiseerde	tools	die	
met	elkaar	communiceren	via	een	laag	van	
microservices.

Verschillende	tools	onderhouden	in	plaats	
van	één	groot	platform	te	gebruiken	klinkt	
misschien	erg	onlogisch.	Toch	zijn	er	in	de	
praktijk	veel	voordelen:

• Gespecialiseerde	tools	werken	als	kleine	
“speedbootjes”,	met	elk	een	eigen	product	
owner.	Zo	is	elk	deel	van	het	systeem	
makkelijk	wendbaar.

• De	verschillende	afdelingen	worden	terug	
verantwoordelijk	voor	bepaalde	taken	en	
doelstellingen.

• De	IT-afdeling	is	geen	knelpunt	meer	
voor	onderhoud,	veranderingen,	en	
uitbreidingen.

• Gespecialiseerde	tools	geven	gebruikers	
ruimte	om	te	experimenteren.	Aanpassingen	
kunnen	snel	worden	uitgevoerd,	zonder	de	
rest	van	het	ecosysteem	te	beïnvloeden.

• In	een	microservices-architectuur	kunnen	
gespecialiseerde	tools	relatief	gemakkelijk	
in	het	ecosysteem	worden	ingevoegd	of	
verwijderd,	zonder	al	te	grote	gevolgen	voor	
essentiële	bedrijfsprocessen.

 → 	 	Kortom:	deze	aanpak	zorgt	voor	efficiënter	werken	in	de	hele	organisatie	en	schept	
ruimte	om	snel	in	te	spelen	op	een	digitale	wereld	die	razendsnel	verandert.



Grotere efficiëntie met slimme digitale 
oplossingen

Een	goed	voorbeeld	van	een	online	platform	
als	verlengstuk	voor	het	verkoopteam	is	te	
vinden	bij	onze	klant	High	Demand	Brands,	de	
exclusieve	distributeur	van	diverse	A-merken	
voor	schoenen,	mode	en	sport.	Het	is	typisch	
voor	die	sector	dat	collecties	vooraf	besteld	
moeten	worden.	Daarom	ontwikkelden	wij	voor	
hen,	naast	een	traditionele	online	shop	met	
heel	wat	extra's,	een	tool	die	het	bestellen	van	
deze	nieuwe	collecties	sterk	vereenvoudigde	
en	automatiseerde.

Productselecties	staan	vooraf	vast	in	het	
systeem	op	basis	van	historische	gegevens.	
Suggesties	voor	producten	en	hoeveelheden	
die	moeten	worden	besteld,	verschijnen	
automatisch.	In	principe	hoeft	de	klant	de	
voorgestelde	bestelling	alleen	nog	maar	
te	bevestigen,	maar	in	de	praktijk	geeft	het	
vooral	ruimte	aan	het	verkoopteam	om	de	
offerte	efficiënt	met	de	klant	door	te	nemen.	
Door	het	online	platform	steeg	het	aantal	
digitale	bestellingen	aanzienlijk,	waardoor	
de	hele	organisatie	een	forse	efficiëntiewinst	
boekte.



De API-economie

Het	zou	een	kip-en-eiprobleem	kunnen	
zijn,	maar	naarmate	microservices	meer	en	
meer	geïntegreerd	raken,	zien	we	een	echte	
‘API-economiecultuur’	ontstaan.	Platformen	
kunnen	simpelweg	aansluiten	op	externe	API's	
—	van	eenvoudige	btw-nummervalidatie	(of	
nog	beter:	automatische	gegevensinvoer	op	
basis	van	een	btw-nummer),	over	beveiliging	
(bv.	met	itsme®	of	multifactorauthenticatie),	
tot	volledige	externe	datasets	inladen	die	
bijdragen	aan	de	gebruikerservaring	van	je	
klanten	op	het	platform.

Bedrijven stellen steeds vaker (uiteraard 
beveiligde) datafeeds en API's open voor 
hun klanten en leveranciers. 
Soms	gaat	het	slechts	om	een	automatische	
uitwisseling	van	productinformatie	tussen	
klant	en	leverancier,	maar	ook	automatisch	
bestellingen	plaatsen	of	drop	shipments	
doorgeven	is	met	API's	nu	volledig	te	
automatiseren.	

Zo’n	architectuur	van	microservices	draagt	
ook	bij	aan	een	andere	trend.	Het	verschil	
tussen	een	website	en	een	app	wordt	steeds	
kleiner.	Websites gedragen zich steeds 
meer als een (installeerbare) mobiele 
app of PWA.	Progressive	web	apps	(PWA)	
vertrekken	vaak	vanuit	een	headless	aanpak	
van	een	webproject,	dat	dan	weer	vertrekt	
vanuit	microservices.

Digitale	leiders	passen	zich	moeiteloos	
aan	veranderende	omstandigheden	
aan.	Bedrijven	worden	gedwongen	
zich	te	richten	op	een	perfecte	
gebruikerservaring,	voor	consumenten	
die	inmiddels	een	nultolerantie	hebben	
ontwikkeld	voor	digitale	fouten



E-learning en uitdagingen in een kenniseconomie

België en Nederland zijn typische voorbeelden van kenniseconomieën. Permanent bijscholen 
en up-to-date blijven is belangrijk — zowel voor mensen als voor bedrijven — als ze hun 
voorsprong willen behouden. Ook op dit gebied zijn er belangrijke uitdagingen en kansen.

Boeken	zijn	niet	het	snelste	medium	als	
je	de	digitale	trends	wilt	bijbenen.	Het	
klassikale	model	is	niet	voor	iedereen	
even	geschikt,	en	sinds	2020	is	het	ook	
niet	meer	het	voorkeursmodel.	YouTube	is	
een	uitstekende	bron	van	how-to	video's,	
maar	in	een	professionele	context	heeft	
het	net	een	tikkeltje	te	weinig	waarde	of	
geloofwaardigheid

E-learning	en	blended	learning,	waarbij	
offline	en	online	leermethoden	worden	
gecombineerd,	zijn	aantoonbaar	efficiënte	
manieren	om	studenten	en	werknemers	
gericht	en	effectief	bij	te	scholen.	Het	is	niet	
alleen	gemakkelijker	om	lesmateriaal	up-to-
date	te	houden,	maar	het	kan	ook	volledig	
worden	afgestemd	op	de	doelgroep,	door	de	
juiste	leermethoden	in	te	zetten.

Grote	stukken	tekst	worden	vervangen	
door	een	combinatie	van	video's	(al	dan	
niet	interactief),	interactieve	3D-modellen,	
tussentijdse	toetsen,	enzovoort.	Op	basis	van	
de	voortgang	van	de	'student'	(en	een	virtuele	

computer	gevuld	met	big	data	en	slimme	
algoritmes)	wordt	de	inhoud	op	maat	gemaakt	
en	kan	het	leerproces	sneller	of	langzamer	
gaan.	De	student/medewerker	pakt	de	leerstof	
in	hun	eigen	tempo	op,	waar	en	wanneer	dat	
hen	het	beste	uitkomt	—	met	betere	resultaten	
en	meer	betrokkenheid	als	gevolg.

In	veel	sectoren	en	bedrijven	is	een	minimum	
aan	jaarlijkse	opleiding	(of	bewijs	van	kennis)	
vereist.	E-learningsystemen	volgen	de	
voortgang	van	het	opleidingsproces	en	
genereren	certificaten	of	bewijzen	als	dat	
nodig	is.	Wanneer	het	(betrouwbaar	gemeten)	
bewijs	van	vooruitgang	in	e-learning	niet	
volstaat	en	examens	toch	nodig	zijn,	kan	je	
voortaan	rekenen	op	online	examensystemen.

De	bestaande	technologieën	en	algoritmes	
gaan	tot	het	uiterste	om	"abnormaal	
gedrag"	op	te	sporen	en	te	signaleren.	Het	
zogenaamde	learning	management	system	
(LMS)	is	de	brug	tussen	het	e-learning	
platform,	het	examensysteem	(al	dan	niet	
geïntegreerd	in	het	e-learning	platform)	

en	de	interne	HR-platforms.	Dit	alles	is	
idealiter	volledig	geïntegreerd	in	bestaande,	
beveiligde	online	systemen	zoals	het	intranet	
of	extranet	waar	de	gebruiker	regelmatig	op	
inlogt. 

Een	van	onze	klanten,	een	groot	
internationaal	faciliteitenbedrijf,	traint	
schoonmakers	met	VR-technologie.	Zij	
krijgen	in	VR	een	hotelkamer	te	zien	en	
leren	op	een	speelse	manier	wat	van	hen	
wordt	verwacht.	Efficiënter,	meetbaarder,	
en	goedkoper	dan	een	hele	dag	een	
hotelkamer	te	moeten	boeken	voor	een	
training.

Wij	zien	gelijkaardige	toepassingen	in	VR	en	
AR	om	de	kennis	van	veiligheidsprocedures	
in	realistische	omgevingen	te	testen	(ter	
vervanging	van	een	vragenlijst	op	papier),	
of	om	mensen	op	te	leiden	in	complexe	en	
gevaarlijke	industriële	omgevingen	(bv.	de	
chemische	industrie).



5G biedt nieuwe perspectieven 

Nog een nieuwe technologie, 5G, zien we vooral als de 
toekomst voor connected smart devices (IoT, Internet 
of Things), zelfsturende auto's, enzovoort. Misschien 
heb je de beelden uit China gezien, waar mijnwerkers 
grote graafmachines gewoon met joysticks achter hun 
computerscherm bedienen in plaats van zelf de vieze en 
gevaarlijke mijnen in te gaan, dankzij de 5G-verbinding 
tussen hun computers en de machines. Eenvoudige 
toegang tot schermen en onbeperkte connectiviteit 
openen tal van nieuwe perspectieven, initiatieven en 
proefprojecten.

De	laatste	jaren	hebben	veel	bedrijven	hun	huiswerk	
gedaan,	interne	processen	hertekend	en	IT-systemen	
vernieuwd	of	aangepast	om	zich	voor	te	bereiden	op	een	
echte,	zichtbare,	(digitale)	transformatie.

De	samenwerking	tussen	klant	en	leverancier	wordt	
beter	en	efficiënter,	en	is	zelfs	voor	een	deel	(of	
volledig)	geautomatiseerd.	Communicatie	gaat	vlotter,	
verkoopprocessen	worden	sneller	en	zijn	minder	vatbaar	
voor	fouten.	Kortom,	de	relatie	tussen	klant	en	leverancier	
versterkt	door	digitale	tools	te	gebruiken,	wat	ook	de	
loyaliteit	ten	goede	komt.



3. Je naamsbekendheid  
vergroten

Elk	bedrijf	wil	zich	onderscheiden	in	
een	markt	met	sterke	concurrentie.	
Ze	willen	op	een	creatieve	manier	
opvallen	met	hun	merk,	de	
juiste	doelgroepen	aanspreken,	
campagnes	uitbouwen	en	zo	hun	
naamsbekendheid	vergroten.	Hoe	
blijf	je	dan	als	merk	relevant	voor	de	
veeleisende	klant?



Bij	het	ontwikkelen	van	een	consistente	klantervaring	ligt	de	nadruk	
vaak	op	nieuwe	functionaliteiten	en	touchpoints	als	gevolg	van	service	
design.	Maar	het	is	belangrijk	om	ook	de	merkervaring	niet	uit	het	oog	
te	verliezen.

Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	een	blik	op	de	horizon	je	helpt	in	je	carrière.	
Met	inzichten	van	experts,	opinieleiders,	pioniers	en	specialisten	
bieden	wij	inspiratie	en	praktische	oplossingen	die	echt	werken.

In	onzekere	tijden	zijn	er	kansen	voor	wie	bereid	is	vooruit	te	denken	en	
op	een	partner	kan	rekenen	voor	een	perspectief	op	het	heden	en	de	
toekomst.

Alle	touchpoints	waar	de	klant	mee	in	contact	komt,	moeten	dezelfde	
stijl	en	tone-of-voice	hebben.	De	website,	de	app,	kiosken	in	de	winkel	
en	andere	(al	dan	niet	digitale)	touchpoints:	voor	de	gebruiker	moet	het	
contact	altijd	hetzelfde	aanvoelen.

Maar	de	merkervaring,	en	dus	de	consistente	klantervaring,	is	meer	
dan	alleen	dat.	Merk-	en	designspecialisten	spreken	tegenwoordig	
van	'the	brand	is	the	UX'.	Vrij vertaald: de merkbeleving en de 
klantbeleving vloeien in elkaar over.

Merknamen	kwamen	vroeger	vooral	voor	in	commercials	op	TV,	radio	of	
in	de	gedrukte	pers.	Nu	de	gebruiker	op	meer	manieren	dan	ooit	met	
deze	merken	omgaat,	sluipt	de	merkbeleving	eigenlijk	via	verschillende	
touchpoints	binnen.	User	experience	en	brand	experience	smelten	
steeds	meer	samen.



“Branding bestaat al sinds we begonnen 
goederen te kopen en te verhandelen, 
maar de definitie is geëvolueerd in het 
Digitale Tijdperk. Consumenten hebben 
nu meer interacties met bedrijven en meer 
keuzevrijheid. Vandaag is een merk de 
holistische som van de ervaringen van 
klanten, samengesteld uit visuele, tonale 
en gedragsmatige merkcomponenten, 
waarvan er veel worden gevormd door 
interactiedesign.”

Nielsen	Norman	Group,	www.nngroup.com/articles/brand-experience-ux/

http://www.nngroup.com/articles/brand-experience-ux/


Een designsysteem als digitale stijlbibliotheek

Een	designsysteem	kan	je	zien	
als	een	interactieve	vertaling	van	
de	huisstijlgids.	Het	bevat	alle	
digitale	elementen	die	een	merk	
in	verschillende	touchpoints	
tot	zijn	recht	laten	komen.	Denk	
bijvoorbeeld	aan	lettertypes,	de	
opmaak	van	knoppen	op	websites	
en	in	apps,	maar	ook	overgangen,	
animaties	en	interactieve	
elementen.	Digitale	platformen,	
zoals	websites,	apps	en	kiosken,	
koppelen	automatisch	aan	deze	
stijlbibliotheek,	zodat	wijzigingen	
overal	direct	actief	zijn.



Employer branding:  
talent aanwerven en behouden

Om te blijven groeien is het essentieel om de juiste mensen aan boord te houden 
en de beste nieuwe collega’s aan te werven. Wil je als organisatie ook op vlak van 
HR aan de top blijven, dan is de juiste digitale aanpak onontbeerlijk.

De	manier	waarop	potentiële	
werknemers	in	contact	komen	met	
de	organisatie	van	hun	dromen	is	
drastisch	veranderd.	Succesvolle	
HR-afdelingen	steken	er	met	kop	en	
schouders	bovenuit	met	een	sterke	
recruitmentstrategie	op	verschillende	
kanalen.	Initiatieven	zoals	Google	
for	Jobs	zullen	het	speelveld	voor	
recruiters	opnieuw	overhoop	gooien.

Door	deze	evolutie	is	het	niet	eenvoudig	
om	een	sterke	HR-strategie	te	bouwen.	
Organisaties	moeten	moeilijke	keuzes	
maken	en	inzetten	op	de	juiste	kanalen,	
van	recruiters	en	headhunters	tot	
betalende	LinkedIn-abonnementen	en	

jobsites	die	geoptimaliseerd	zijn	voor	
Google	for	Jobs.	Het	voordeel?	Je	kan	
betere	resultaten	behalen	omdat	deze	
digitale	technologieën	extreem	flexibel	
en	meetbaar	zijn.	De	juiste	kandidaten	
vinden	is	één	ding,	hen	overtuigen	om	
voor	jou	te	komen	werken	is	een	heel	
ander	paar	mouwen.

Kandidaten	hechten	vandaag	ook	
veel	belang	aan	de	sociale	impact	
van	bedrijven.	Benadruk	daarom	—	
niet	alleen	in	het	kader	van	HR	—	de	
stappen	die	je	organisatie	neemt	
op	het	gebied	van	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen	(MVO).



4. Een digitaal  
ecosysteem ontwikkelen 

Digitale	ecosystemen	zijn	steeds	meer	
het	hart	van	organisaties.	Daar	heb	je	
robuuste	systemen	nodig	die	voorzien	
zijn	van	degelijke	technologieën.	
Systemen	die	bedrijven	kunnen	
schalen,	koppelen	aan	andere	
systemen,	constant	verbeteren	en	
makkelijk	uitbreiden,	waarbij	de	
eindgebruikers	altijd	centraal	staan.



Nultolerantie voor digitale fouten

Door	hun	uitstekende	online	
diensten	in	het	verleden	hebben	de	
digitale	pioniers	bij	hun	klanten	een	
nultolerantie	tegenover	digitale	fouten	
ontwikkeld.

Als	gebruikers	aanvaarden	we	
het	niet	meer	dat	de	website	van	
een	vervoersmaatschappij	tijdelijk	
onbereikbaar	is	of	dat	de	app	onjuiste	
uurroosters	van	treinen,	trams,	en	
bussen	weergeeft.	We	aanvaarden	het	
niet	meer	dat	bedrijven	en	winkels	hun	
aanbod	niet	online	plaatsen,	en	we	
willen	bovendien	de	voorraad	in	real	
time	kunnen	bekijken.	We	aanvaarden	
het	niet	meer	dan	we	onze	online	
bestellingen	met	een	trackingcode	niet	
tot	op	de	stoep	kunnen	volgen.

Maar	die	nultolerantie	is	ook	een	
enorme	uitdaging	geworden	in	
B2B.	B2B-klanten	zijn	na	hun	uren	
ook	gewoon	B2C-klanten,	en	ze	
verwachten	dezelfde	dienstverlening	
in	hun	professionele	leven.	Ze	willen	
digitale	selfserviceportalen	om	(her)
bestellingen	te	plaatsen	en	facturen	te	
downloaden,	en	ze	verwachten	toegang	
tot	een	database	met	technische	
productfiches,	3D-tekeningen	en	
commerciële	afbeeldingen.

Klanten	willen	hun	customer	journey	
vlot	en	zonder	obstakels	afleggen	—	
zowel	in	B2B	als	in	B2C.

Digitalisering zorgt ervoor dat 
bedrijven alles in huis hebben 
voor een optimale klantervaring. 
Vandaag en morgen. Hoe je 
deze transformatie noemt, is niet 
belangrijk. Het gaat erom dat de 
hele organisatie doordrongen 
moet zijn van deze mindset en 
dat er specifieke operationele 
aanpassingen worden 
doorgevoerd.

“Digitalisering gaat over een eenduidige 
klantervaring, online en offline.”



Verwachtingen van gebruikers en bedrijven

Voldoen	aan	de	verwachtingen	van	gebruikers	
hoeft	niet	moeilijk	te	zijn.	Neem	bijvoorbeeld	de	
gemiddelde	website	of	webshop.	Een	gebruiker	
verwacht	dat	die:

• Gebruiksvriendelijk	is
• Foutloos	werkt
• Makkelijk	te	vinden	is	via	zoekmachines
• Volledig	is
• Makkelijk	navigeerbaar	is,	waardoor	de	

gewenste	pagina	binnen	3	kliks	bereikt	is
• Voldoet	aan	hun	belangrijkste	taken
• Zich	aan	de	wet	houdt	(bv.	GDPR,	cookies,	

economische	wetgeving)
• Er	goed	uitziet
• Beschikbaar	is	in	hun	taal
• Up	to	date	en	actueel	is

Diezelfde	website	moet	echter	ook	voldoen	aan	
de	(terechte)	eisen	van	interne	stakeholders.	 
Zij	willen	dat	de	website:

• Interactief	is
• Voorzien	is	van	marketing	automation
• Alles	correct	meet	en	rapporteert
• Voorzien	is	van	A/B-tests	en	CRO
• Verbonden	is	met	interne	systemen,	zoals	ERP,	

CRM	en	PIM
• Mogelijkheden	tot	personalisering	biedt,	indien	

mogelijk



En	dan	hebben	we	het	nog	niet	eens	gehad	
over	de	interne strijd tussen verschillende 
afdelingen,	over	wat	op	de	homepagina	
above	the fold	moet	staan.

Het	start	allemaal	met	een	nultolerantie	
tegenover	digitale	fouten,	maar	da’s	allemaal	
een	deel	van	een	grotere	verwachting:	een	
uniforme	en	vlekkeloze	klantervaring.	Dat	is	
hoe	winnaars	boven	de	rest	uitsteken.		

• In	deze	uitdaging	heeft	het	digitale	aspect	
een	aanzienlijk,	maar	niet	alomvattend,	
aandeel.	De	digitale	voorbeelden	liggen	
weer	voor	de	hand.

• De	selfservice-omgeving	van	je	
energieleverancier	waar	je	niet	alleen	je	
facturen	kan	downloaden,	maar	ook	je	
maandelijkse	voorschotten	kan	beheren.

• Online	de	beschikbare	voorraad	van	een	
bepaald	product	in	verschillende	filialen	van	
een	winkel	controleren.

• Gedetailleerde	tracking	van	je	online	
bestelling,	inclusief	live	tracking	van	de	
pakketdienst	tot	op	de	stoep.

• De	beschikbaarheid	van	een	live	chat	of	
online	klantendienst	die	op	korte	termijn	
echt	kan	helpen.

Digitalisering	draait	echter	om	een	groter	
totaalbeeld	—	het omvat ook de offline 
klantervaring.	Daarom	moeten	operationele	
processen	vaak	aangepast	of	zelfs	compleet	
herwerkt	worden	in	transformatietrajecten,	
om	een	vlotte	werking	te	garanderen	op	alle	
vlakken.

Een	online	bestelling	afhalen	moet	snel	en	
vlot	verlopen,	en	mag	nooit	meer	dan	een	
paar	minuten	duren.	Aankopen	in	de	winkel	
moeten	toegevoegd	worden	aan	mijn	online	
klantenkaart	—	en	vice	versa.	Zo	mogen	je	
online	en	offline	koopgeschiedenis	geen	
twee	aparte	dingen	worden.	Dit	zijn	opnieuw	
voorbeelden	van	het	minimum	dat	een	klant	
verwacht.



Een constante conversatie  
met klanten

De	laatste	jaren	is	de	focus	van	heel	wat	klantendiensten	
verschoven	van	telefonisch	contact	naar	ondersteuning	
via	sociale	media.	Klanten	verwachten	steeds	meer	dat	
merken	(bijna)	overal	aanwezig	zijn.

Al	die	extra	kanalen	betekenen	niet	noodzakelijk	een	
hogere	druk	op	de	workload	van	de	klantendienst.	
Technologieën	zoals	chatbots	zijn	tegenwoordig	zo	
ontwikkeld	dat	ze	eerstelijnsvragen	volledig	onafhankelijk	
kunnen	behandelen,	ook	in	het	Vlaams	en	Nederlands.

Voice	assistants	zoals	Google	Home,	Apple	HomePod	en	
de	nieuwe	Sonostoestellen	zijn	nog	niet	te	vinden	in	elke	
woonkamer,	maar	de	tijd	om	voorzichtig	te	experimenteren	
en	de	concurrentie	voor	te	blijven	is	nu.	



Veelbelovende nieuwe technologieën

Ondertussen	worden	veelbelovende	
technologieën	van	een	paar	jaar	terug	nu	echt	
bruikbaar.	3D-engines	op	basis	van	JavaScript	
bieden	fantastische	3D-mogelijkheden	in	
webbrowsers,	aangevuld	met	VR	en	AR.	
Hierdoor	ontstaan	heel	wat	mogelijkheden	
voor	online	visuele	(product)configuratoren	
(bv.	voor	serres,	lades	en	meubels).

Ook	progressive	web	apps	(PWA’s)	—	de	
technologie	waardoor	websites als app 
werken	op	mobiele	toestellen	—	worden	
steeds	populairder	en	beginnen	het	dure	
proces	van	app	development	te	vervangen.	
Zo	zijn	bijvoorbeeld	offline	gebruik,	
pushmeldingen	en	‘app-achtig’	gedrag	(bv.	
pagina’s	die	niet	hoeven	te	worden	herladen	
om	nieuwe	inhoud	te	tonen)	nu	ook	mogelijk	
met	responsive	websites.

Zoals	eerder	gezegd	zijn	er	nu	ook	nieuwe 
kanalen die nieuwe kansen bieden.	Naast	
Facebook	Shops	en	de	opportuniteiten	op	
marktplaatsen	zoals	Bol.com	en	Amazon,	zien	
we	nog	heel	wat	interessante trends	voor	
retailers.	

Live	e-commerce	—	een	soort	interactief	
winkelkanaal	of	TellSell	via	een	online	
livestream	—	was	in	Azië	al	razend	populair,	en	
wint	nu	ook	aan	populariteit	in	de	Verenigde	
Staten,	deels	dankzij	de	inspanningen	van	
Amazon	Live.

.

Wanneer	je	nieuwe	technologieën	inzet	is	het	van	essentieel	belang	dat	er	
waarde wordt toegevoegd voor de gebruiker. Een	goed	voorbeeld	daarvan	
is	de	app	van	Coolblue.	Als	je	een	nieuwe	televisie	wil	kopen,	kan	je	het	gekozen	
model	live	op	je	eigen	tv-meubel	zien	via	AR.	Twijfel	je	over	de	grootte?	De	
visualisatie	in	je	eigen	woonkamer,	dankzij	de	app,	helpt	je	kiezen.	.



De voordelen van een 100% digitale orderontvangst

Heel	wat	B2B-bedrijven	streven	naar	een	
100%	digitale	orderontvangst.	Niet	door	
allerlei	incentives	en	kortingen	te	geven	aan	
iedereen	die	online	bestelt,	maar	door	hun	
platform	zo	simpel	en	gebruiksvriendelijk	te	
maken	dat	klanten	überhaupt	niet	meer	willen	
op	een	andere	manier	bestellen.	

Het	online platform van High Demand 
Brands,	bijvoorbeeld,	zit	vol	kleine,	logische	
functies	die	een	grote	meerwaarde	zijn	voor	
hun	klanten,	maar	die	ontbreken	in	de	meeste	
B2B	webshops.	Datafeeds	van	alle	producten	
zijn	beschikbaar	in	de	meest	gebruikte	
formaten,	waardoor	de	klanten	van	High	
Demand	Brands	makkelijk	producten	kunnen	
toevoegen	aan	hun	eigen	B2C	webshops.

Technische	datasheets	en	mediabestanden	
kunnen	met	een	druk	op	de	knop	
automatisch	worden	gedownload	per	
bestelling.	Met	een	geïntegreerde	chat-tool	
blijft	de	klant	constant	in	contact	met	hun	
vertegenwoordiger.

Alles	bij	elkaar	genomen	heeft	streven	naar	
een	100%	digitale	orderontvangst	niets	dan	
voordelen:

• Klantenservice-	en	verkoopmedewerkers	
worden	ontlast	van	repetitieve	taken	en	
kunnen	tijd	vrijmaken	voor	klantenrelaties	
en	hulp	die	echt	waardevol	zijn;

• Verhoogde	efficiëntie	op	verschillende	
domeinen,	en	uiteindelijk	meer	winst;

• Self-service	geeft	de	klant	meer	vrijheid;
• Minder	verkeerde	bestellingen	(verkeerde	

handmatige	invoer	door	werknemers);
• Hogere	snelheid	(doorlooptijd	van	

bestellingen,	verwerking	van	administratie);
• Automatisering	van	het	productie-	en	

distributieproces;
• …



Online platformen: schaalbaar 
en betrouwbaarder dan ooit

Dankzij	de	cloud	zijn	de	applicaties	die	we	bouwen	
sneller, betrouwbaarder, en meer schaalbaar dan 
ooit.	Cloudtechnologie	is	meer	dan	simpelweg	je	apps	
en	platformen	‘hosten’.	Dankzij	de	cloud	is	baanbrekende	
technologie	binnen	handbereik	van	zowat	elke	organisatie.	
Denk	maar	aan	machine	learning,	artificial	recognition,	
automatische	documentorganisatie	op	basis	van	inhoud,	
en	tientallen	andere	algoritmes.

Dankzij	die	hoge	betrouwbaarheid	en	inzetbaarheid	
(zelfs	in	het	Nederlands)	kunnen	bedrijven	nu	data-
analyses	maken	die	vroeger	buiten	bereik	lagen,	of	taken	
automatiseren	die	de	efficiëntie	van	de	organisatie	
verhogen.	Je	hoeft	niet	zelf	nieuwe	algoritmes	te	
programmeren	of	machine	learning	te	ontwikkelen.	De	
grote	spelers	in	de	cloud	—	zoals	Google,	Microsoft,	en	
Amazon	—	bieden	voorgeprogrammeerde	algoritmes	en	
data	waarmee	je	vrijwel	direct	aan	de	slag	kan.

Stel	je	bijvoorbeeld	videoherkenning	voor	die	met	
behulp	van	AI	appelen	en	peren	automatisch	sorteert.	
Artificial intelligence zal niet snel de plaats van 
mensen innemen, maar kan bepaalde taken wel deels 
vervangen.



5. Je groei versnellen  
met de juiste  
inzichten

Door	data	slim	te	gebruiken	en	in	
elke	stap	van	de	marketing	funnel	uit	
te	blinken	met	creatieve	concepten,	
content,	en	campagnes,	kunnen	
bedrijven	slim	groeien	en	hun	
bedrijfsdoelstellingen	bereiken.



Digitaal experimenteren helpt innovatie

Een	goede	marketeer	gebruikt	elk	jaar	
een	deel	van	hun	marketingbudget	om	
te	experimenteren	met	nieuwe	kanalen.	
Online	marketing	is	toegankelijker	en	
meetbaarder	dan	ooit.	Daardoor	zijn	
er	weinig	risico's.	Experimenteren	en	
meten	zijn	best	practices	bij	digitale	
leiders.

Alleen	zo	ontdek	je	welke	Pinterest-
advertenties,	spots	op	Spotify	of	
prerolls	op	YouTube	—	het	grootste	en	
goedkoopste	televisiekanaal	in	België	
voor	reclame	—	een	schot	in	de	roos	
zijn	voor	je	strategie.

Is	het	nog	wel	verstandig	om	de	
gedrukte	catalogus	per	post	naar	
klanten	te	sturen?	Moeten	we	
nog	steeds	die	advertentie	in	dat	
tijdschrift	plaatsen?	Of	moeten	we	
nog	steeds	een	groot	deel	van	ons	
marketingbudget	aan	die	beursstand	
besteden?	Vandaag	kunnen	we	
die	vragen	met	duidelijke	cijfers	
beantwoorden.

Met Infinite Opportunities hebben we 
een duidelijke visie over hoe bedrijven 
vandaag antwoorden kunnen geven op 
de vragen van morgen.

Het is een visie op een wereld waarin 
merken en organisaties hun activiteiten 
kunnen vereenvoudigen met behulp 
van technologie, van interne processen 
tot externe communicatie. Een 
wereld waarin organisaties krachtige, 
betekenisvolle ervaringen kunnen 
creëren die het leven van iedereen 
aangenamer maken — ook dat van ons. 
Mensen verwachten dat bedrijven de 
juiste keuzes maken.

Een van de snelst groeiende takken van 
het transformatieproces is ongetwijfeld 
marketing. De basis van een goed 
marketingplan is een doordachte 
marketingstrategie, met welomschreven 
budgetten en een bewuste keuze van 
meetpunten en parameters.



Verandering in budgetten door 
digitale alternatieven

Een	specifiek	voorbeeld:	vakbeurzen.	Die	werden	afgelast	door	
de	coronacrisis	—	een	ideaal	moment	om	die	substantiële	
budgetten	te	herzien,	dus.	Op	een	vakbeurs	geven	organisaties	
tienduizenden	euro’s	(of	meer)	uit	om	in	contact	te	komen	met	
hoogstens	een	paar	duizend	potentieel	geïnteresseerde	klanten.	
En	dat	allemaal	op	een	paar	dagen,	op	één	locatie.	Dat	levert	
amper	een	paar	honderd	contactgegevens	op,	en	die	potentiële	
klanten	worden	om	de	tien	meter	door	een	andere	organisatie	
aangesproken.

Bedrijven	zouden	dat	bedrag	ook	kunnen	investeren	om	contact	
te	leggen	met	meerdere	mensen	die	mogelijk	geïnteresseerd	
zijn,	verspreid	over	een	heel	jaar	en	over	de	regio's	die	voor	hen	
belangrijk	zijn.	Met	remarketing	kunnen	ze	dan	al	die	contacten	
nuttige	informatie	geven	en	een	duurzame	relatie	met	hen	
uitbouwen.

Beurzen	hebben	niet	noodzakelijk	hun	nut	verloren,	maar	
organisaties	worden	nu	wel	gedwongen	de	keuze	te	maken	tussen	
een	eenmalige	actie	en	een	always-on	strategie.	Investeren	in	een	
sterke	online	aanwezigheid	met	gedetailleerde	productinformatie,	
een	buitengewone	gebruikerservaring,	en	een	geavanceerde	
marketingtechnische	setup	zal	nooit	een	verkeerde	keuze	zijn.

Het belang van de juiste 
gegevensopslag

Opvallend	weinig	bedrijven	slagen	er	vandaag	in	om	de	juiste	
gegevens	op	een	gestructureerde	en	werkbare	manier	op	te	slaan,	
en	er	ook	effectief	iets	waardevols	mee	te	doen.	Een	uitgebreid	
Customer	Data	Platform	(CDP)	helpt	organisaties	om	een	volledig	
beeld	te	krijgen	van	hun	klanten,	zodat	ze	hen	een	hyper-
gepersonaliseerde	dienstverlening	kunnen	aanbieden.	Dat	is	een	
mooi	einddoel,	maar	er	zijn	slechts	een	paar	bedrijven	die	klaar	zijn	
om	deze	stap	te	zetten.

Kijken	marketeers	wel	naar	de	juiste	cijfers	en	interpreteren	de	
bestuurders	de	—	vaak	complexe	—	rapporten	wel	juist?	De	impact	
van	verkeerde	conclusies	is	tenslotte	moeilijk	te	schatten,	om	nog	
maar	te	zwijgen	van	de	suboptimale	marketingbudgetten	die	eruit	
voortvloeien.



Doelgroepen en kanalen

Het	is	een	basisregel	in	marketing:	ga	waar	je	
doelgroep	is.	En	die	doelgroep,	die	blijft	niet	
stilzitten.	Twee	jaar	geleden	kwamen	TikTok,	
Twitch,	en	WhatsApp	for	Business	in	geen	
enkel	marketingplan	voor.	Net	daarom	is	het	
belangrijk	om	regelmatig	te	experimenteren	
en	te	ontdekken	hoe	je	doelgroep	zich	
gedraagt.

Vandaag	is	hét	moment	om	—	met	een	open	
geest	—	te	kijken	welke	kanalen	beschikbaar	
zijn	en	welke	binnen	jouw	bedrijfscontext	
passen.	Er	zijn	bijvoorbeeld	weinig	
organisaties	die	Google	My	Business	ten	volle	
benutten.	In	de	nabije	toekomst	wordt	nog	
een	nieuwe	winkelfunctie	toegevoegd	aan	
Facebook,	waardoor	gebruikers	producten	
kunnen	kopen	zonder	het	platform	te	verlaten.

YouTube	is	de	tweede	grootste	zoekmachine	
in	België,	na	Google.	Het	is	daarnaast	ook	een	
ontzettend	interessant	advertentiekanaal,	met	
verschillende	opties	aan	relatief	lage	prijzen.	
Adverteren	op	Spotify	is	een	betaalbaar	
alternatief	voor	radio,	waarbij	je	je	doelpubliek	
erg	gericht	kan	kiezen.	Daarnaast	worden	
podcasts	steeds	populairder.	Ze	zijn	een	
perfect	kanaal	om	kennis	te	delen	en	een	
relatie	op	te	bouwen	met	je	doelgroep.



6. Conclusie

In	2020	en	2021	is	de	wereld	op	zijn	kop	gezet,	met	een	duidelijke	
trend:	digitale	leiders	kunnen	zich	makkelijk	aanpassen	aan	
veranderende	omstandigheden.	Organisaties	moeten	zich	richten	
op	een	onberispelijke	gebruikerservaring	voor	consumenten	die	een	
nultolerantie	hebben	ontwikkeld	tegenover	onvolmaakte	digitale	
ervaringen.

Digitalisering	heeft	een	impact	op	elk	aspect	van	organisaties.	
Externe	touchpoints,	sales,	marketing,	interne	processen,	en	het	
HR-beleid	hebben	er	allemaal	mee	te	maken.	Marketing	en	IT	
moeten	meer	dan	ooit	samenwerken,	ondersteund	door	een	sterke	
strategie.	Wie	hier	al	in	geïnvesteerd	heeft,	kan	makkelijker	bijsturen	
wanneer	het	speelveld	veranderd.	Wie	verder	vooruit	kijkt,	neemt	het	
voortouw.

Als	je	digitalisering	aanpakt	met	een	doordacht	plan,	pluk	je	daar	
snel	de	vruchten	van.	Je	werking	wordt	efficiënter,	je	medewerkers	
halen	meer	voldoening	uit	hun	job,	en	worden	ambassadeurs	van	
je	merk.	Dankzij	kwalitatieve	en	gerichte	dataverzameling	kan	je	
voorspellen	wat	je	klanten	nodig	hebben	voordat	ze	het	zelf	weten.	
Zo	creëer	je	vandaag	al	de	gebruikerservaring	van	morgen,	met	een	
geruststellende	voorsprong	op	je	concurrenten.

Laten	we	praten.

Contact opnemen

• Praat	met	een	expert
• Bespreek	je	ambities
• Ontdek	nieuwe	mogelijkheden

Contacteer ons op info@iodigital.com →

https://www.iodigital.com/nl/contact?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=infinite-opportunities&utm_content=link_to_contact
https://www.iodigital.com/nl/contact?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=infinite-opportunities&utm_content=link_to_contact
mailto:info%40iodigital.com?subject=


Wij	zijn	iO:	een	groeiend	team	van	experts	dat	end-to-end	
diensten	levert	voor	communicatie	en	digitale	transformatie.	
Ruimdenkend,	lokaal	werkend.	Vanuit	strategie,	creatie,	
marketing	en	technologie	werken	we	samen	met	onze	klanten	
om	merken	te	versterken,	digitale	klantenervaringen	te	verrijken,	
duurzaam	verder	te	groeien	en	relevant	te	blijven.

We	helpen	klanten	niet	alleen	om	hun	businessdoelstellingen	
te	behalen,	maar	samen	ontdekken	én	benutten	we	de	
eindeloze	mogelijkheden	die	een	voortdurend	veranderende	
markt	biedt.

Talent	staat	aan	de	basis	van	deze	oneindige	mogelijkheden.	
Daarom	creëren	wij	een	omgeving	–	met	de	campus	als	
innovatieve	broedplaats	-	waar	talent	zich	kan	ontwikkelen,	de	
ruimte	krijgt	en	elkaar	kan	prikkelen	om	samen	erop	vooruit	te	
gaan.

Samen	zien	we	infinite opportunities.

iodigital.com
info@iodigital.com

https://www.iodigital.com?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=infinite-opportunities&utm_content=link_to_homepage
https://www.iodigital.com/nl/contact?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=infinite-opportunities&utm_content=link_to_contact
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