
whitepaper digitale transformatie

Om als organisatie snel en doeltreffend mee te kunnen 

veranderen in de wereld van nu, kun je niet om de 

digitale transformatie heen. Maar wat is die digitale 

transformatie nou echt? Wat levert het jou op en… hoe 

begin je ermee? In deze whitepaper krijg je:

Whitepaper 
Digitale transformatie

Wat kan de digitale transformatie voor jouw 

organisatie betekenen? 

Waarmee je de digitale transformatie niet alleen 

inzet, maar ook gaande houdt binnen jouw bedrijf.
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Wat is de digitale transformatie?

te kunnen bieden. Of je moet kosten besparen. Als je de 

digitale transformatie slim inzet, doe je beide. Zullen we 

samen aan de slag gaan?

Introductie
Wanneer je organisatie groeit, ontkom je er eigenlijk niet 

aan: de digitale transformatie. Je krijgt het namelijk 

steeds drukker, waardoor je efficiënter moet gaan werken 

om je klanten dezelfde - of liever: een nog betere - ervaring 

Digitale transformatie is inmiddels nogal een 

containerbegrip. Er wordt dan ook van alles, terecht én 

onterecht, onder geschaard. Voordat we dus ingaan op hoe 

jij de digitale transformatie in jouw organisatie het best 

inzet, gaan we eerst even terug naar de basis. Wat is die 

digitale transformatie eigenlijk? 

Een van de meest gangbare definities van digitale 

transformatie is: 

“Digitale transformatie is een integrale aanpak om 

verwachtingen, mogelijkheden en kansen van ICT-

toepassingen en personeel optimaal in te zetten voor 

bedrijfsprocessen en informatiebeheer, met als doel een 

flexibele organisatie om in te kunnen spelen op de continu 

veranderende klantbehoeften.” 

In bovenstaande definitie ligt de nadruk op IT. Maar 

het digitaliseren van processen op zich is géén digitale 

transformatie. Stel: je maakt je notities niet langer op een 

notitieblok, maar gebruikt daar nu je laptop voor. Dat is 

geen transformatie. Je doet namelijk precies hetzelfde als 

eerst, maar nu digitaal.

Een échte digitale transformatie kan niet zonder 

optimalisatie. Denk bijvoorbeeld aan een efficiëntere 

werkwijze, maar ook aan het besparen van kosten. En vaak 

gaan die twee hand in hand.
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Jouw organisatie is de basis

Om de digitale transformatie in te zetten en ervoor te 

zorgen dat deze ook echt waarde toevoegt, is het belangrijk 

om te weten waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Als 

je geen begin- en eindpunt hebt, kun je niet bepalen hoe je 

van A naar B gaat. Jouw organisatie, de processen op de 

afdelingen en de data waar jullie over beschikken, vormen 

daarvoor de basis. Dus voordat je aan de slag gaat met ons 

stappenplan, is het van belang dat je eerst in kaart brengt 

waar je organisatie nu staat.

Pak een flip-over of een whiteboard en teken de processen 

uit zoals ze nu zijn. Gewoon met vakjes en lijntjes. Wat 

gebeurt er bijvoorbeeld bij een offerte-aanvraag? 

Welke stappen doorlopen jullie? Welke afdelingen en/

of medewerkers zijn bij die stappen betrokken? Welke 

handelingen voeren zij uit voordat de offerte een order 

wordt? En wat gebeurt er bij het afhandelen van de order?

Zodra je de processen volledig in kaart hebt, is het tijd om 

er kritisch naar te kijken.

Want vaak zie je het pas als het op papier staat. Sommige 

dingen doe je alleen maar op een bepaalde manier omdat 

je ‘ze altijd zo gedaan hebt’. Maar als je jullie werkwijze 

opnieuw mocht uitvinden, zou je misschien zomaar 2 of 3 

schakels uit het proces kunnen halen. Omdat ze eigenlijk 

niet nodig zijn, of veel efficiënter kunnen.
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De ontwikkelingen gaan sneller dan we bij kunnen houden. 

Het is dan ook niet meer realistisch om vast te houden aan 

langetermijnstrategieën. Een driejarenplan is al verouderd 

op het moment dat je het hebt opgesteld. Dat betekent 

dat je als organisatie een strategie van verandering moet 

omarmen. Jezelf continu afvragen: 

• Wat zien we om ons heen gebeuren? (trendanalyse)

• Wat vinden we van deze veranderingen? (Visievorming) 

• Wat gaan we doen? (Uitvoering) 

Jouw organisatie moet strategisch en tactisch flexibel zijn 

om snel van richting te kunnen veranderen als dat nodig is. 

Dat kan alleen als je de strategie van korte cycli adopteert. 

Stel jezelf daarom voortdurend deze kernvragen: wat 

willen we veranderen? Welke eisen stelt dit op het gebied 

van veranderingsmanagement, automatisering en 

technologie? Welk nieuw beleid moeten we invoeren? Welke 

veranderingsprojecten hebben de hoogste prioriteit? En op 

welke gebieden gaan we op kleine schaal experimenteren 

met nieuwe technologieën en nieuwe data?

Bedrijven die de digitale transformatie succesvol 

implementeren maken optimaal gebruik van nieuwe 

technologieën en beschikbare informatie. Enerzijds door 

creatief gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden 

en anderzijds door data te koesteren zoals traditionele 

organisaties hun financiën koesteren. Daarvoor is een 

combinatie van creatieve innovatie en solide databeheer 

nodig.

Strategie van korte cycli

Een digitaal fundament

Stap 1

Stap 2
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Als middelgroot of groot bedrijf heb je de organisatie 

goed op de rit. Misschien wel te goed, want vastgelegde 

processen kunnen leiden tot een rigide organisatie. 

Flexibiliteit en innovatievermogen ontstaan echter niet 

binnen een bureaucratische organisatie. Door minder star 

te organiseren, kan ieder bedrijf het innovatievermogen 

van een start-up krijgen. Dus ook jouw bedrijf!

Data wordt steeds belangrijker. Big data is dan ook geen 

overdreven term: we registreren met zijn allen een grote 

hoeveelheid data en de gebruiksmogelijkheden daarvan zijn 

eindeloos. Daarom wordt goed datamanagement de sleutel 

tot succes. Gegevens vormen namelijk de kern van alles 

wat jouw organisatie doet. 

Kernprocessen produceren en gebruiken gegevens, 

interacties met klanten en partners zijn gebaseerd op data 

en steeds vaker vormen gegevens de basis voor nieuwe 

producten en diensten. 

Logisch dus, dat je organisatie beter presteert als je 

aandacht besteedt aan deze gegevens en je data koestert. 

Inmiddels weet je precies over welke (soorten) data je 

beschikt. Nu is het zaak uit te vinden hoe je deze het 

beste met elkaar in verband kunt brengen. En hoe je de 

kwaliteit van de data die je hebt, kunt maximaliseren. 

Daarnaast moet je je afvragen of je nog meer informatie 

kunt krijgen door gebruik te maken van openbare bronnen 

en social media en of het zinvol is informatie te kopen. 

Gegevensbeheer of datamanagement klinkt misschien 

ouderwets in het tijdperk van big data, maar het is in feite 

belangrijker dan ooit. 

Innovatievermogen en datamanagement vormen 

samen het fundament van een digitale organisatie: 

datamanagement zorgt voor deugdelijke data en 

innovatie zorgt voor het creatief benutten van alle nieuwe 

mogelijkheden.

Het innovatievermogen van een start-up

Koester je data

In een wereld die elke dag verandert, is wendbaarheid een 

belangrijk kenmerk. Wendbaarheid is het vermogen om snel 

van richting te veranderen. Flexibiliteit is de belangrijkste 

kritische succesfactor in een voortdurend veranderende 

wereld. En dit stelt eisen aan jouw organisatie - en je 

partners.

Wendbare organisatieStap 3
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Schaalvergroting kan leiden tot meer synergie en 

schaalvoordelen, zoals een hogere en voorspelbaardere 

kwaliteit tegen lagere kosten. Daar staat tegenover dat 

het vaak ook leidt tot een rigide organisatie die kansen niet 

kan benutten. Kleinschaligheid leidt daarentegen tot meer 

flexibiliteit van je organisatie.

 

Daarom hebben succesvolle digitale organisaties niet 

alleen betrouwbare, voorspelbare, efficiënte, effectieve 

en transparante kernprocessen waarin synergie 

en schaalvoordelen worden benut, maar ook kleine 

multidisciplinaire teams die dicht op de markt zitten. Dit 

stelt hen in staat om adequaat en snel te reageren op 

veranderingen.

De flexibiliteit van jouw organisatie is mede afhankelijk 

van de flexibiliteit van je partners en jullie samenwerking. 

Traditionele contracten en service level agreements 

waarin een partnership voor een bepaalde periode wordt 

‘bevroren’ zijn natuurlijk niet flexibel. Als je flexibel met je 

partner wilt samenwerken, betekent dat ook dat je elkaar 

succes gunt. Zelfs als dat gevolgen heeft voor de marge 

op geleverde diensten. Daarnaast moet je ook samen met 

je partners van koers kunnen veranderen, of dat nu in lijn 

is met eerder gemaakte afspraken of niet. Formaliseer 

daarom de samenwerking niet te veel: digitale organisaties 

zijn niet bang om op basis van vertrouwen te werken met 

hun belangrijkste partners.

Schaalvergroting en kleinschaligheid

Dat vraagt ook om flexibele partners

Nieuwe technologieën worden snel beproefde 

technologieën. Dat is misschien wel het meest opvallende 

kenmerk van de wereldwijde digitale transformatie. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van die nieuwe 

technologieën is het belangrijk dat je als organisatie op 

de hoogte blijft van alle mogelijkheden die zij bieden. En je 

moet bereid zijn die ook daadwerkelijk te benutten. 

Nieuwe technologieën bieden namelijk enorme 

mogelijkheden om je manier van werken te veranderen. 

Slimmer, beter en tegen veel lagere kosten. Het zal je dan 

ook niet verbazen dat succesvolle digitale organisaties 

nieuwe technologieën inzetten om ieder aspect van hun 

werkwijze voortdurend te verbeteren.

Onderzoek nieuwe technologie Stap 4
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Niet alleen je werkwijze kan door nieuwe technologieën 

veranderen: je kunt ze ook inzetten om je bestaande 

aanbod van producten of diensten te veranderen. Door 

als een echte ‘Lean’ start-up niet direct naar perfectie te 

streven, maar een minimaal levensvatbaar product op de 

markt te lanceren, kun je kijken wat de reactie is. Daardoor 

kun je het product snel en in korte cycli verbeteren. 

Succesvolle digitale organisaties streven naar een optimale 

mix van deze vijf stappen. Ze zien deze stappen als een 

netwerk bestaande uit vijf kritische succesfactoren. En die 

succesfactoren zijn stuk voor stuk continu in ontwikkeling. 

Het stappenplan eenmalig in volgorde afwerken is ‘old 

school’ en brengt je niet waar je wilt zijn.

Ontwikkel nieuwe digitale producten en diensten

Conclusie

Jij weet als geen ander wie je klanten zijn. Maar kén je 

ze ook? Weet jij beter dan zijzelf wat ze nodig hebben? 

Innovatieve bedrijven als Ikea en Lego brengen regelmatig 

een paar dagen door bij klanten thuis. Ze willen hun 

klanten zó goed leren kennen dat ze écht weten wat hun 

klanten willen. Als je je klanten wilt verrassen, moet je ze 

geven wat ze nodig hebben. Niet waar ze om vragen. Nu 

hoef je natuurlijk niet bij je klanten thuis te komen, om te 

ontdekken wat zij nodig hebben. Volg je klanten, ontdek 

waar zij tegenaan lopen en wat hen ergert en vraag jezelf 

af wat jouw organisatie kan doen om die frustraties weg te 

nemen. En onthoud daarbij: als jouw organisatie niet met 

verbeteringen komt, doet iemand anders het. En dan ben je 

te laat.

Verras je klantenStap 5



Alleen bedrijven met een sterk fundament, leiderschap en 

het lef om anders te denken, kunnen groeien en gedijen in 

een digitale wereld. Het stappenplan in deze whitepaper 

helpt je daarbij. Maar misschien vind je het lastig om de 

stappen in de praktijk te brengen of loop je op een bepaald 

moment vast. Dan helpt Loyals je graag verder bij jouw 

digitale transformatie.

Als verbinder van technologie en creativiteit is Loyals 

namelijk dé aanvoerder in het oplossen van digitale 

vraagstukken die niet met een standaardoplossing te 

realiseren zijn. Daarbij geloven wij dat je moet werken 

vanuit het fundament van jouw organisatie. Je kunt dan ook 

alleen groeien wanneer je eerst kritisch naar jezelf kijkt. 

Op basis van deze inzichten, technologie, marktinzichten 

en behoeften van je gebruikers, helpen wij jou om je 

bedrijfsstrategie naar een oplossing te vertalen.

Als je fundamentele technologische basis eenmaal 

staat, wil je deze constant blijven voeden. Vanuit gebruik 

en interactie analyseren we verbeterslagen, externe 

communicatie of juist interne procesoptimalisatie. 

Analyses op eigen gegenereerde data zijn de brandstof 

voor vervolgsprints en marketingcampagnes die niet alleen 

voortdurend gebruik, maar ook betrokkenheid en groei 

verzekeren.

Daarom begeleiden we je stap voor stap gedurende 

het hele traject van jouw digitale transformatie. Van 

oriëntatie naar realisatie en via support en strategie naar 

doorontwikkeling. Bij Loyals is jouw digitale transformatie 

in goede handen. Wil je meer weten over onze werkwijze of 

hoe wij jouw organisatie kunnen laten gedijen en groeien? 

Neem dan contact met ons op! 

Hulp nodig bij jouw digitale transformatie?
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