


Voorwoord

Ook ons digitale team werkt tijdens COVID-19 vanuit huis. En eigenlijk gaat dit

verrassend goed. Vanuit geïmproviseerde kantoorruimtes vroegen wij ons af wat

nou eigenlijk de succesfactoren zijn van digitale teams op afstand. 

 

Het is een vraag die ik ook regelmatig hoor van klanten die werken met samengestelde teams. 

Logisch, want het is jouw team dat een cruciale rol speelt bij innovaties en digitale productontwikkeling.

De uitdaging is om een team (op afstand) neer te zetten dat technologie inzet om steeds weer

succesvolle digitale services te ontwikkelen. Met in de basis een goede strategie en een cultuur waar

geëxperimenteerd mag worden.

 

In de praktijk zie je dan ook dat de grote successen worden behaald bij bedrijven met een digitaal

topteam. Een team dat de eigen expertise weet te combineren met externe know-how en samen met

haar partners optrekt als één team. In dit e-book hebben we zeven succesfactoren op een rij gezet voor

het neerzetten van een digitaal dreamteam dat jouw bedrijf kan transformeren tot digitale voorloper.

Ook in tijden van COVID-19.

 

We wensen je veel inspiratie (en gezondheid)! 

 

Mark Jongerius, Bitfactory
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Inhoudsopgave

Aan de slag met

digitale innovatie
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je samen met bureaus? In dit hoofdstuk lees je dat dit

afhangt van je digitale ambities en de digitale

volwassenheid van jouw organisatie. Bedrijven die starten

met digitalisering maken vaak gebruik van externe

expertise. Ben je al veel verder en zijn jouw processen en

services al digitaal? Dan is, naast een extern bureau, interne

expertise onmisbaar voor succesvolle innovatie.

 

 

In dit derde hoofdstuk lees je waarom het belangrijk is om

digitalisering op te pakken vanuit een technische blueprint.

Naast het centraal stellen van de klant in je marketing-,

sales- en serviceprocessen, is dit is een belangrijk

vertrekpunt van jouw digitale transformatie. Je wilt snel en

agile aan de slag met het uitrollen van digitale producten.

Maar zorg er eerst voor dat je systemen goed met elkaar

blijven samenwerken, de security waterdicht is en er geen

overlap zit in systemen en functionaliteiten. Aan de hand

van een technische blueprint kan jouw team snel en

effectief aan de slag met de digitalisering van je services.

 

 

 

H3. Starten met een technische blueprint

H1. Altijd en overal productief. Ook

tijdens COVID-19

Waarschijnlijk werkt jouw digitale team tijdens COVD-19  

tijdelijk vanuit huis. Maar wat als je dit langer duurt? Of

dat het zo goed bevalt dat dit voortaan vaker gaat

gebeuren? Julie Wilson van Harvard deelt kritische

succesfactoren voor teams die werken op afstand. De

vijf factoren zijn: het bieden van processen en digitale

tools voor transparantie en verantwoording, het

consequent en regelmatig op de hoogte houden van

werknemers, het ontwikkelen van een interne

kennisbank, een tweewekelijkse digitale brainstorm en

het stimuleren van persoonlijke interactie en

vriendschappen.

 

 

 

Voorwaarde voor het realiseren van digitale innovatie is

een goed op elkaar ingespeeld digitaal team. Maar hoe

richt je zo’n team in? Wat haal je zelf in huis en hoe werk 

H2. Een digitaal team als onderdeel van je

organisatie

Alle hoofdstukken in het kort
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Een vaak onderschatte succesfactor bij digitalisering van

producten en diensten is draagvlak voor vernieuwing

binnen de organisatie. Want ondanks dat je beschikt over

een competent digitaal team dat invulling geeft aan je

digitale innovaties, zie je dat projecten regelmatig

uitlopen in tijd en budget. In dit hoofdstuk lees je hoe je

een cultuur van innovatie kunt stimuleren door het bieden

van een omgeving waarin geëxperimenteerd kan

worden. Zo zorg je voor draagvlak voor innovatie.

 

 

 

Hoe voorkom je dat je verliefd wordt op je digitale idee?

Focus op het oplossen van problemen van gebruikers.

Dat klinkt logisch, maar nog te vaak wordt deze stap

overgeslagen of raakt het tijdens het ontwikkelproces op

de achtergrond. Het gevaar is dat je een product of

dienst lanceert waarop niemand zit te wachten. Met het

model ‘The Lean Startup’ van Eric Ries vind je een

‘problem/market fit’ voordat je start met de realisatie van

jouw idee.

 

 

H4. Promoot een innovatiecultuur

binnen je organisatie

H5. Focus op problemen in plaats van

oplossingen

Wat hebben Neckermann, OAD, Nokia en Kodak

gemeen? Het zijn bedrijven die digitalisering niet op tijd

hebben omarmd. Organisaties die voorop lopen in

digitalisering herzien vaker hun planning dan bedrijven

die minder succesvol zijn. In dit hoofdstuk lees je hoe je

als digitaal team invulling geeft aan een strategische

planning. De vijf principes voor digitale strategie-

ontwikkeling zijn: strategie is een constante activiteit,

strategie maak je samen, je daagt jouw strategie continu

uit en jouw team heeft een open en zelfkritische houding.

 

 

Je leest waarom een té snelle start kan zorgen voor het

vastlopen van jouw team. De Amerikaanse psycholoog

Bruce Tuckman laat zien dat teams een aantal fasen

moeten doorlopen voordat ze daadwerkelijk succesvol

zijn. Deze vier fasen zijn forming, storming, norming en

performing. Door aandacht te hebben voor

teamontwikkeling ontstaat er een groep die goed op

elkaar is ingespeeld, complexe projecten kan realiseren

en weinig management nodig heeft.

H6. Stel je digitale strategie continu bij

H7. De vier fasen van teamontwikkeling



H1. Overal en altijd productief.

Ook tijdens COVID-19
Jouw team structureel productiever (met de hulp van een crisis)

Jouw uitdaging

COVID-19 geeft een enorme push aan plaatsonaf-

hankelijk werken. Maar dit is natuurlijk niet nieuw. Zo

werken de digitale teams van Buffer, GitLab, Zapier en

Invision al jaren compleet op afstand. En dat zijn geen

kleine bedrijven. In het geval van Zapier gaat het om een

team van ruim 300 medewerkers die werken vanuit 28

landen zonder dat daar een kantoor aan te pas komt.

Waarschijnlijk werkt jouw team tijdens COVD-19 tijdelijk

vanuit huis. En omdat iedereen de schouders er onder

heeft gezet ging dit de eerste maand niet eens heel

onaardig. Maar wat als dit langer duurt? Of dat het zo goed

gaat dat dit voortaan vaker gaat gebeuren? Zijn er dan

dingen die jouw digitale team anders moet gaan doen?

Dit zeggen de experts

Wat zijn eigenlijk de succesfactoren van teams die

werken op afstand? Julie Wilson, van het Future of

Learning Institute op Harvard, vertelt in een interview:

“Leaders need to double down on the fundamentals of

good management, including establishing clear goals,

running great meetings, communicating clearly and

leveraging team members’ individual and collective

strengths.”. 

 

Eigenlijk zegt ze: waar je met een team op locatie nog

wel wat kunt improviseren, val je als slechte manager

met een team op afstand snel door de mand.
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In het eerder genoemde interview worden interessante

wetenschappelijke bronnen aangehaald als het gaat om

werken met teams op afstand. Julie Wilson benoemt vijf

cruciale succesfactoren.

 

 

Werken vanuit een kantoor brengt automatisch

transparantie en een gevoel van verantwoordelijkheid

met zich mee. Aanwezigheid, emotie en enthousiasme

van medewerkers merk je nou eenmaal op bij fysieke

aanwezigheid. Met een digitaal team op afstand gaat dat

niet vanzelf. Gelukkig maakt veel digitale

projectmanagement software dit mogelijk met handige

features. Denk hierbij aan tools zoals Monday, Asana,

JIRA of Basecamp. Ga je hier voor het eerst mee aan de

slag? Dan is het van belang dat jouw team deze tools op

de juiste manier gebruikt. Heb extra aandacht voor het

afronden van milestones van medewerkers en stel het

verplicht voor teamleden om hun werk binnen de groep

te delen. Zo houden jouw medewerkers elkaar

verantwoordelijk voor het opleveren van hun werk.

 

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden die je hebt

als leidinggevende is om iedereen op de hoogte te houden

van voortgang en ontwikkelingen. In een onderzoek uit

Harvard Business Review komt naar voren dat

medewerkers op afstand een significant grotere kans

hebben om zich buitengesloten te voelen dan mensen op

kantoor. En betrokkenheid is nou net de smeerolie die

nodig is om jouw digitale team lekker te laten draaien.

 

Dit zijn praktische tips voor meer betrokkenheid:

Stuur consequent een wekelijkse update met

informatie die relevant is voor iedereen binnen je team.

Geef extra aandacht aan jouw projectplannen. Werken

met teams op afstand vereist meer informatie en

minder improvisatie. Welke output verwacht je van

mensen? Kun je een richtlijn delen over de aanpak?

Hoe zijn verantwoordelijkheden afgebakend binnen het

project? Een degelijk plan kost tijd om te ontwikkelen.

Maar je zult zien dat dit een enorme efficiency gaat

opleveren wanneer je werkt met teams op afstand.

Spreek af, dat wanneer deadlines niet worden gehaald,

dit minimaal een dag van tevoren gecommuniceerd 

2. Houd mensen consequent en regelmatig op de hoogte

1. Gebruik tools voor transparantie en verantwoording

Zo pak je het aan



8

E
-b

o
o

k
 D

ig
it

a
a

l 
in

n
o

v
e

re
n

 d
o

o
r

Is een medewerker niet bereikbaar op een werkdag?

Spreek dan af dat ook dit binnen het team gedeeld

wordt. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Een laatste regel: stel het verplicht dat medewerkers

altijd op werkdagen binnen 24 uur reageren op vragen

van leden uit het team.

Veel van de bovenstaande punten lossen zich

automatisch op wanneer je met een groep in een ruimte

zit (of een praatje maakt bij de koffieautomaat). Met

digitale teams op afstand zijn dit dingen die je bewust

met elkaar afspreekt omdat ze van nature minder snel

gebeuren. Het voelt misschien als belerend of

onproductief, maar alleen zo houd je jouw team

betrokken en productief.

 

Een grote uitdaging, vooral voor nieuwe mensen in jouw

team, is dat het lastig is om niet direct antwoord te

kunnen krijgen op vragen. En wachten op antwoord

wanneer je thuis aan de slag bent zorgt voor een enorme

belemmering in productiviteit. Met een interne

kennisbank kun je dit voor een groot deel ondervangen.

 

Dit is informatie die niet mag missen in jouw kennisbank:

In principe geldt: hoe completer hoe beter. Maar zorg er

wel voor dat jouw kennisbank overzichtelijk blijft. Tip: maak

medewerkers verantwoordelijk voor bepaalde

documentatie zodat informatie rondom processen,

projecten en tools up to date blijft.

Algemene informatie over jouw digitale team zoals

gedeelde waarden, beleid en belangrijke contracten.

Handleidingen van alle digitale tools.

Een omschrijving van rollen, functies en

verantwoordelijken.

Alle veelgebruikte processen die gelden binnen jouw

digitale team.

3. Ontwikkel een interne kennisbankwordt binnen het team. Omdat mensen het vervelend

vinden dit te moeten mededelen, zal het simpelweg

minder voorkomen. Hiernaast zul je zien dat mensen

elkaar eerder te hulp schieten. 
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Stel het verplicht dat elke medewerker minimaal één

idee, uitdaging of inzicht deelt met het team tijdens

deze digitale brainstorm.

Zorg voor een goede host. Discussies die niet het hele

team aangaan zijn niet nodig om te delen. Deze

gesprekken kunnen na de bijeenkomst worden

voortgezet in een kleinere bezetting.

Gebruik video en het delen van schermen in plaats van

de telefoon. De toevoeging van beeld maakt deze

meetings persoonlijker en interactiever. 

Spreek met elkaar af dat er niet gewerkt wordt tijdens

deze meetings. 

 

Een intern onderzoek van Siemens Enterprise

Communications laat zien dat meer dan de helft van van

de werknemers op afstand een gebrek aan vertrouwen

ervaart. Hierbij vinden ze het lastig om een open dialoog

te hebben met het team. Een oplossing is om elke twee

weken een digitale brainstormsessie te organiseren. Zo

krijgen juist deze mensen de kans om gesprekken aan te

gaan en initiatieven te initiëren.

 

In het onderzoek worden een aantal tips genoemd:

De betrokkenheid van mensen is belangrijk. Vraag daarom

vooral in het begin om individuele feedback van teamleden

om jouw digitale brainstormsessies te verbeteren.

 

 

Verschillende onderzoeken laten zien dat eenzaamheid een

van de grootste uitdagingen is voor mensen die werken

vanuit huis. Het is dan ook geen wonder dat sociale

interactie een belangrijke factor is voor medewerkers-

tevredenheid en -betrokkenheid. Wat kun je doen om

interactie (en zelfs vriendschappen) te stimuleren?

 

Zo ga je eenzaamheid tegen:

Zorg ervoor dat er daadwerkelijk iets gebeurt met

ideeën. Een verplichte actielijst voor de volgende

meeting is een goede eerste stap. Maak mensen

verantwoordelijk en start volgende meetings altijd met

een update van deze actielijst.

Stimuleer informele vormen van communicatie

onderling met tools zoals Slack en Facebook

Workplace. GIFs en emoji's zijn niet langer ongepast.

5. Stimuleer persoonlijke interactie en vriendschappen

4. Elke twee weken een digitale brainstorm
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In eerste instantie lijken deze tips ten koste te gaan van de

productiviteit van jouw digitale team. Maar onderzoeken

laten keer op keer zien dat juist deze zachte aspecten

zorgen voor onderling vertrouwen. Hierdoor zullen

medewerkers elkaar sneller helpen en wordt er bij een

conflict sneller een oplossing gevonden. Je zult zien dat

betrokkenheid en communicatie het smeermiddel is voor het

neerzetten van jouw digitale dreamteam.

Stuur fysieke cadeaus bij een flinke verkoudheid (óf

juist de geboorte van een kind). Betrek medewerkers

bij de keuze van deze presentjes om te stimuleren dat

mensen ook berichten delen.

Start jouw digitale meetings met informele gesprekken

en kom achter elkaars persoonlijke interesses. Zorg

ervoor dat je hier op andere momenten op terugkomt.

Google, LinkedIn en Zapier zweren bij hun jaarlijkse

company retreat. Hierbij komen medewerkers

meerdere dagen samen op een bijzondere locatie

voor brainstormsessies, teambuilding en vooral heel

veel plezier. Zoals een manager bij LinkedIn in een

artikel aangeeft: “Gathering in a beautiful place away

from city distractions, watching whales, playing

games, eating well and sharing ideas, truly bonded my

team in a way that would never be possible from

behind a computer screen.”.

Wees je bewust van de belangrijke gebeurtenissen

van individuele medewerkers. Wens mensen succes

en deel complimenten binnen de digitale omgeving

van jouw team. Is er iemand jarig? Deel dan

videofelicitaties en maak anderen er op attent om dit

ook te doen.

Ontdekte je gisteravond een nieuwe serie op Netflix?

Of won je op het nippertje een (online) pubquiz? Geef

als leidinggevende het voorbeeld en schroom niet om

inzicht te geven in jouw leven. Deel juist die ervaringen

die je persoonlijk hebben geraakt.



H2. Een digitaal team als

onderdeel van jouw organisatie
Waarom de rol en samenstelling van je team steeds verandert

Jouw uitdaging

Welke digitale uitdaging je ook gaat oppakken, je hebt

een goed team nodig om dit mogelijk te maken. Je wilt

snel van start gaan en direct stappen zetten. Maar hoe

stel je een team samen dat past bij jouw organisatie en

ambitie? En dat het meest effectief is in het lanceren van

digitale producten? Welke kennis haal je in huis en hoe

maak je optimaal gebruik van ervaring en expertise van

externe bureaus en specialisten? Hoe zorg je voor de

juiste mix?

 

 

De grootte en samenstelling van je digitale team is

afhankelijk van de digitale ambities en de digitale

volwassenheid van de organisatie. Hoe ver gaan jouw 

Je ambitie en vermogen om te veranderen

ambities? Wil je kleine stapjes zetten en pak je innovatie

projectmatig aan? Of zal digitale innovatie jouw

businessmodel volledig vernieuwen? In alle gevallen

moet je eerst weten of jouw organisatie er klaar voor is. 

 

Evalueer de digitale volwassenheid van je medewerkers,

processen en IT-systemen en bepaal je koers. Kortom:

stem je ambitieniveau af op het vermogen van je bedrijf

om voortdurend te veranderen en te opereren in de

digitale wereld. Het model op de volgende pagina geeft

goed weer welke fases er zijn in digitale volwassenheid.

In de praktijk zien wij dat de samenstelling en rol van

teams verandert naarmate de organisatie steeds meer

digitaal volwassen wordt.
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De organisatie en processen zijn nog niet klaar voor

grote veranderingen en het belang van innovatie wordt

niet breed gedragen. Digitale initiatieven worden ad hoc

door marketing of IT-afdelingen uitgerold, zonder dat er

een duidelijke strategie aan ten grondslag ligt. Het

digitale team bestaat in deze fase voornamelijk uit

externe experts. Advies en uitvoering wordt projectmatig

ingekocht bij bureaus die volledig in de lead zijn.

 

Er is een opkomende verandercultuur in de organisatie.

Het belang van digitale innovatie wordt breed gedragen

en is onderdeel van de bedrijfsstrategie. Digitale

initiatieven en processen zijn echter nog niet op elkaar

afgestemd. Er wordt een klein digitaal team gevormd

voor het bewaken en uitrollen van de strategie. Dit team

werkt nauw samen met externe specialisten bij de

ontwikkeling van digitale producten en services.

1. Ready to go 2. Learning to walk
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Digitalisering en digitale productinnovatie staan centraal

in de organisatie. Alle processen zijn erop gericht om

verandering mogelijk te maken. Er is een innovatie cultuur

waarin geëxperimenteerd wordt. Afdeling ontwikkelen

afzonderlijk van elkaar initiatieven en richten kleine

innovatieteams in. Deze teams zetten diverse bureaus en

externe specialisten in om digitale productideeën te

ontwikkelen.

 

 

Digitale processen komen bij elkaar. Vanuit een centrale

strategie zijn op alle afdelingen agile en multidisciplinaire

teams gevormd, gericht op ontwikkelen van klantgerichte

digitale services en producten. De klantreis staat centraal

in alle processen en via verschillende kanalen en services

is er voortdurend dialoog met de klant. Systemen worden

aan elkaar gekoppeld om zoveel mogelijk klantdata te

verzamelen. In-house digitale specialisten en externe

bureaus werken intensief samen met eindgebruikers en

brengen zo nieuwe digitale producten snel naar de markt.

 

De organisatie en processen zijn verregaand

gedigitaliseerd. Alle medewerkers hebben een digitale

mindset. Bij strategische beslissingen wordt de klant

altijd als uitgangspunt genomen, ook als dat om een

ingrijpende koersverandering vraagt. Specifieke

klantsituaties en inzichten uit verzamelde data liggen dan

ook aan de basis van digitale productontwikkeling.

Volwassen agile teams en externe bureaus creëren en

lanceren samen met eindgebruikers continu nieuwe

features en producten. Technische specialisten worden

ingehuurd voor kennis op het gebied van innovatie en

nieuwe technologie waarmee de organisatie steeds op

voorsprong blijft.

 

 

Denk bij het samenstellen van je digitale team goed na

over diversiteit. Niet alleen in disciplines maar ook in type

mens. Je denkt bij digitale innovatie al snel aan een

bepaald type. Iemand die energiek en dynamisch is, vol

ideeën zit en een overtuigende presentatie kan geven.

4. Gathering speed 5. Keeping pace

5. Sprinter

De samenstelling van je team



Maar voor je het weet heb je een team van gelijkgestemde types. Toch is

dat niet de beste samenstelling om complexe problemen te tackelen.

 

Er is veel geschreven over wat teams succesvol maakt. Een hele lijst

onderzoeken, waaronder een onderzoek van de University of Michigan,

wijst uit dat teams met een diverse samenstelling slimmer en creatiever zijn

dan groepen met een homogene samenstelling. Bovendien zijn teams met

diversiteit beter in het onderzoeken van feiten en in het oplossen van

problemen. En het oplossen van problemen is nou net een kwaliteit die

cruciaal is bij het ontwikkelen van digitale producten. 

 

Kijk bij het samenstellen van je team dus verder dan bijvoorbeeld man-

vrouwverhouding. Denk ook aan leerstijl, opinie en persoonlijke interesses.

Met dit in je achterhoofd geef je invulling aan de verschillende rollen in jouw

digitale dreamteam.
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H3. Starten met een 

technische blueprint
Zo voorkom je een wildgroei aan digitale systemen

Jouw uitdaging

In de meeste gevallen draaien je applicaties, websites, 

e-commerce oplossingen of mobiele apps binnen een

digitaal ecosysteem. De basis van dit ecosysteem is

vaak vooraf bedacht, maar in de praktijk zie je dat met

de jaren wildgroei optreedt. Wanneer digitale systemen

complexer worden ontstaat het risico dat er binnen de

organisatie eilandjes ontstaan. Mensen willen sneller

stappen zetten dan de IT-afdeling kan ondersteunen.

Voor je het weet kopen afdelingen hun eigen systemen

in, wordt er om de bestaande architectuur heen gewerkt

en zetten medewerkers software in die ze ook privé

gebruiken. Zo ontstaat een wirwar van oplossingen en

systemen wat jouw digitale team belemmert bij het

ontwikkelen van digitale producten.

Een vergelijkbare situatie ontstond bij onze klant Tony’s

Chocolonely. Het sympathieke merk met haar slaafvrije

chocolade missie is tegenwoordig overal te koop en

heeft een grote schare 'Serious Friends’ aan zich weten

te binden. Die enorme groei van de laatste jaren zorgde

binnen de organisatie voor een wildgroei aan digitale

systemen. Uiteindelijk frustreerde dit de dagelijkse

processen en stond het verdere groei in de weg. 

 

Het werd tijd voor een volgende stap in de digitalisering:

volledige integratie van processen en systemen. Maar

voordat er in oplossingen kon worden gedacht moest er

een beeld zijn van de bestaande en de gewenste

situatie. Samen met Tony’s brachten wij in kaart hoe de 

In de praktijk
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websites, webshops, POS-, CRM-, en overige ERP

systemen werken en met elkaar interacteren. Hiermee

ontstond een technische blueprint met de bouwstenen

die nodig waren voor een toekomstbestendig digitaal

ecosysteem.

 

 

Het ontwikkelen van een technische blueprint kan

overweldigend overkomen. Wat doen jouw systemen

precies? Hoe staan ze met elkaar in verbinding? Welke

functionaliteiten zijn er per systeem en is er overlap? Het

is dan ook echt iets dat je op wilt pakken met een partij

met ervaring. Kies een partij die het complete plaatje

met gemak kan overzien maar ook weet wat de valkuilen

zijn bij technische implementatie. Laat jouw blueprint

uitdagen door verschillende experts om er zeker van te

zijn dat je op een later moment niet voor verrassingen

komt te staan. Stel jouw blueprint op met het

onderstaande stappenplan.

 

 

Wat is het doel van het ontwikkelen van je technische

blueprint? Wees je ervan bewust dat de blueprint geen 

1. Formuleer concrete doelstellingen

doel op zich is. Gaat het om kostenreductie? Het

vergroten van de productiviteit door automatisering?

Meer klanttevredenheid en klantloyaliteit door digitale

services? Probeer concrete doelstellingen te

formuleren op basis van de ervaringen en wensen van

je eindgebruikers nog voordat je start met stap twee.

 

 

Van CRM- en CMS systeem tot aan e-mail marketing

software; in deze tweede stap kijk je wat de 

2. Inventariseer de gewenste functionaliteiten
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belangrijkste bouwstenen zijn voor jouw technische blueprint. Hierbij is het

van belang eerst te snappen wat deze bouwstenen zijn. Wat is in de kern de

belangrijkste functie per systeem? Zo zijn er systemen voor beheer van

klantdata en klantprofielen, centrale opslag en beheer van content en het

managen van je complete artikeldatabase. Stel op basis van de klantreis de

vereisten voor alle bouwstenen op en werk daarbij samen met interne en

externe eindgebruikers.

 

 

Bekijk vervolgens hoe de bouwsystemen met elkaar in verbinding staan.

Hoe beweegt data zich door alle systemen en touchpoints? Wat vereist dat

van de afzonderlijke applicaties als het gaat om integraties?

 

 

De laatste stap is om concreet te kijken hoe je invulling gaat geven aan de

gewenste functionaliteiten. Voldoen je bestaande systemen of ontbreken er

bouwstenen? Wat zijn de requirements wat betreft performance,

schaalbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid? 

 

Kijk ook of er overlap is in functionaliteit tussen systemen en kies welk

systeem je per functie inzet. Betrek interne en externe partijen bij je keuze

en toets je digital blueprint bij verschillende stakeholders.
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3. Breng datastromen in kaart

4. Kies de bouwstenen van je technische blueprint



H4. Promoot een innovatiecultuur

binnen jouw organisatie

Hoe je een vangnet creëert voor wanneer het net even anders loopt dan verwacht

Jouw uitdaging

Serieus werk maken van digitale innovatie is niet

gemakkelijk. En om eerlijk te zijn is dat voorzichtig

uitgedrukt. Een rapport van McKinsey uit begin 2019

geeft inzicht in de succes rate van digitale

transformaties. Minder dan een derde van de bedrijven

geeft aan dat hun projecten hebben geresulteerd in

verbeterde prestaties. En wat doe je als de planning

uitloopt? Als er extra budget nodig is? Heb je dan de

support van het management om samen met je team het

digitale project alsnog tot een succes te maken? Bij

digitale innovatie is draagvlak binnen je organisatie

essentieel. Een manier om dit te realiseren is om een

cultuur van innovatie te promoten. Niet alleen binnen je

eigen team, maar binnen de gehele organisatie.

In de praktijk

Voor een artikel in de Harvard Business Review van

begin 2019 werden honderden managers geïnterviewd

over innovatieve bedrijfsculturen. In de samenvatting

benoemt het artikel de vijf belangrijkste succesfactoren

voor innovatie: “A tolerance for failure, the willingness to

experiment, psychological safety, highly collaborative

and a non hierarchical organisation.” Dat klinkt logisch,

maar hoe ga je er hiermee aan de slag?

 

 

Ondanks dat een ‘cultuur van innovatie’ vaak als

belangrijk speerpunt wordt genoemd door directies, is

concrete invulling daaraan geven niet eenvoudig.

Onderstaand vind je vijf aandachtspunten die je helpen 

Zo pak je het aan
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om de bedrijfscultuur te veranderen en daarmee

draagvlak te creëren voor je digitale projecten, nu en in

de toekomst.

 

 

Innovatieve organisaties zijn tolerant als het gaat om het

mislukken van experimenten. Het is onderdeel van het

proces. Betekent dat dan dat je team er zomaar op los

kan experimenteren? Zeker niet. Tolereer geen

incompetentie. Het onderzoeken van gewaagde ideeën

die uiteindelijk mislukken is prima, maar middelmatige

technische vaardigheden, slordig denken, slechte

werkgewoontes en slecht management zijn dat niet.

 

 

Bedrijven die vaak experimenteren zorgen er ongemerkt

voor dat medewerkers zich prettig voelen bij onzekere

situaties. Daag je mensen uit om met ideeën te komen

waarmee een experiment kan worden gestart.

 

 

Jarenlang onderzoek geeft aan dat psychologische

veiligheid een enorme impact heeft op bedrijven in 

verandering. Het wil zeggen dat wanneer je als

medewerker twijfelt of onzeker bent of je iets moet doen, je

toch de stap durft te zetten. Dat gevoel van veiligheid geeft

een team vleugels. Delen jouw medewerkers hun zorgen

en twijfels? Of zijn mensen bang om onderuit te gaan?

 

 

In een cultuur waarin samenwerking centraal staat vragen

mensen elkaar snel om hulp en worden ze graag geholpen.

Ongeacht hun functie of plek in de organisatie. Meer  
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1. Wees tolerant als iets niet direct lukt

2. Daag je mensen uit om te experimenteren

3. Creëer een omgeving van psychologische veiligheid

4. Stimuleer samenwerking



samenwerking resulteert in innovatieve ideeën. Heerst er binnen jouw

bedrijf een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid?

 

 

Informele en plat georganiseerde bedrijven of afdelingen zijn beter in staat

om snel in te spelen op verandering. Beslissingen in een dergelijke

organisatie worden sneller genomen en medewerkers hebben vaak direct

toegang tot informatie. Hoeveel ruimte hebben mensen binnen jouw bedrijf

om zelf beslissingen te nemen?

 

 

Cultuurverandering gaat natuurlijk niet zomaar. Zoals bij elke verandering

zul je moeten kijken hoe je deze waarden binnen jouw bedrijf kunt

stimuleren. Laat je inspireren door samen te werken met bedrijven met een

innovatieve mindset. Daar waar genoemde succesfactoren al jaren

onderdeel zijn van de cultuur op een niveau dat medewerkers er zelf niet

meer bewust van zijn. Bijvoorbeeld bij je digitale bureau. Zij opereren in een

innovatieve business waar agile de norm is en design thinking methodieken

dagelijks worden toegepast. Maak jouw team deelgenoot van hun team.

Werk regelmatig bij je bureau op kantoor en ervaar hoe een cultuur van

innovatie in de praktijk werkt.
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5. Zorg voor een platte organisatiestructuur

Laat je inspireren door anderen



H5. Focus op problemen in plaats 

van oplossingen

Hoe je kunt voorkomen dat je verliefd wordt op jouw digitale idee

Jouw uitdaging

Je hebt een topidee voor een digitaal product. Samen

met je team maak je een strakke briefing voor je bureau.

Het liefst zo concreet mogelijk want je weet dat er

tijdens design en development veel vragen moeten

worden beantwoord. 

 

Je toetst het idee intern, verzamelt feedback en je voegt

nog een aantal nieuwe features toe. Resultaat; een

heldere briefing van wat je wilt laten ontwikkelen,

goedgekeurd door het management. Succes verzekerd!

Of niet? Hoe weet je nu zeker dat de oplossing die je

hebt omschreven de beste oplossing is voor jouw

doelgroep?

In de praktijk

Helaas zien we in de praktijk dat deze goede intentie

vaak een tegengesteld effect heeft. Is jouw oplossing

echt de beste oplossing? Vaak blijkt dat helemaal niet

het geval. Weet je wat dé belangrijkste reden is waarom

technologische startups falen? Een slecht product zou

je zeggen? Helaas, dat staat pas op de zesde plek.

Verrassend genoeg is de nummer één faaloorzaak dat

er simpelweg geen vraag is naar de oplossing. De

manier om dit te voorkomen is om een probleem

centraal te stellen in de briefing van jouw project,

zonder direct in oplossingen te denken. Zoals de

Amerikanen het zeggen: “Is your team building a

painkiller or a vitamin?”
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Een veelgehoord begrip in de startup wereld is

‘problem/market fit’. Auteur Eric Ries introduceert dit in

zijn boek ‘The Lean Startup’. Samengevat: Heb je als

startup of bedrijf product/market fit, dan sluit je product

goed aan op de behoefte van een markt die voldoende

potentie heeft. Het model op deze pagina geeft het proces

van het vinden van problem/market fit goed weer. Je start

met het benoemen van een klantsegment. Vervolgens

onderzoek je het probleem van je gebruikers. De derde

fase bestaat uit het testen en ontwikkelen van een

oplossing. Tenslotte formuleer je de waardepropositie.

Deze geeft antwoord op de vraag waarom de klant voor

jou kiest in plaats van de concurrent. 

 

We gaan wat dieper in op de tweede en belangrijkste stap

in dit model: het achterhalen van het probleem dat jouw

digitale product gaat tackelen. Hieronder vind je een

stappenplan hoe je hier mee aan de slag kunt. Onthoud

dat elk uur dat je investeert in deze fase, weken of

maanden tijdwinst gaat opleveren in de ontwikkelingsfase

van je digitale oplossing.

Verken mogelijke problemen door in gesprek te gaan

met de eindgebruikers van jouw applicatie. Gaat het om

een product dat intern gebruikt gaat worden? Ga in

gesprek met medewerkers. Gaat het om een nieuwe

propositie voor zakelijke klanten of consumenten, ga

met hen om tafel. Start met het houden van interviews

waarin jouw enige doel is om te achterhalen welke

problemen jouw gebruiker ervaart binnen de scope van

jouw idee.

1. Ga in gesprek met je eindgebruikers

Zo pak je het aan



Alle interviews afgerond? Analyseer de resultaten en kijk

of je een rode lijn kunt vinden. Welke issues komen terug

in meerdere interviews? Zet de vijf meest genoemde

issues op een rij.

 

 

Onderzoek breder welke issues prioriteit hebben. Dit kun

je het beste doen met behulp van een enquête. Hierin

vraag je je doelgroep op een schaal van één tot tien aan

te geven hoeveel ergernis zij ervaren per probleem. Zo

krijg je een goed beeld van de meest prangende issues.

 

 

Fijn, je hebt duidelijk welke problemen je wilt oplossen

met jouw applicatie. De laatste stap is om een

doelstelling te koppelen aan jouw probleem. Is de

effectiviteit van medewerkers een issue? Bedenk dan

hoeveel uur je per week per medewerker wilt besparen.

Zijn het aantal supportvragen niet meer te behappen en

duurt het te lang voordat klanten antwoord krijgen op

hun vragen? Bedenk dan met welk percentage je het

aantal supportvragen wilt terugbrengen. Nu heb je een

vraag die je kunt neerleggen bij je bureau.
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2. Definieer de belangrijkste issues

3. Onderzoek de grootste problemen

4. Koppel een doelstelllng aan het probleem



H6. Stel je digitale strategie

continu bij
Hoe je door meerjarenplannen belangrijke zaken over het hoofd ziet

Jouw uitdaging

Wat hebben Neckermann, OAD, Nokia en Kodak

gemeen? Het zijn bedrijven die digitalisering niet op tijd

hebben kunnen omarmen. Dat is in onze steeds

veranderende wereld ook een serieuze uitdaging.

Gebruikers omarmen nieuwe technologie steeds sneller

en innovatieve bedrijven springen daar razendsnel op in.

Hoe lang had Uber nou helemaal nodig om de

internationale taxi-industrie volledig op zijn kop te

zetten? Bij digitale productontwikkeling kan de

traditionele meerjarenplanning de prullenbak in. Alleen

dan is jouw team in staat veranderingen vroegtijdig te

signaleren en stappen te zetten nog voordat je

concurrent dat doet.

In de praktijk

Succesvolle merken zien de noodzaak om af te stappen

van het traditionele planningsmodel. In 2014 ontstond

een cluster van o.a. Google, PayPal, KLM, Philips,

Bugaboo, Sanoma en ANWB. Samen legden zij de basis

voor een nieuwe manier van strategieontwikkeling op

basis van vijf principes: strategie is een constante

activiteit, strategie maak je samen, je daagt jouw

strategie continu uit en jouw team heeft een open en

zelfkritische houding. Betekent het loslaten van een

meerjarenplanning dat je team compleet stuurloos aan

de slag gaat? Dat ze maar moeten zien wat er op hen af

komt? Zeker niet. Onderstaand vind je een aantal

praktische tips op een rij.
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Wil je effectief zijn dan zul je vaker moeten reflecteren

en werk je met meerdere milestones. Zo komt in een

onderzoek van McKinsey naar voren dat ‘Top digital

performers’ kortere cyclussen aanhouden binnen hun

planning in vergelijking met minder succesvolle

bedrijven.

 

 

Plan elke zes maanden een sessie waarbij je jouw

strategie laat challengen door externe experts. Stel

hiervoor een divers panel samen die jouw gekozen

richting vanuit verschillende disciplines en

achtergronden onder de loep neemt.

 

 

Zet geen dingen in je strategische planning die een

grote kans hebben om te wijzigen. Wees kritisch op alle

onderdelen die je hebt omschreven. Wat zijn

zekerheden? Je schrapt de dingen die je eigenlijk nog

niet zeker weet. Dat betekent waarschijnlijk dat je

strategisch document een stuk beknopter wordt.

De dingen die je niet zeker weet ontdek je door te doen.

Omarm agile ontwikkelmethodieken zoals Scrum en

ontwikkel je product in korte sprints van een week of

twee. Bij elke sprint bepaal je met het team welke

uitdagingen je gaat tackelen. Zo maak je steeds bewust

stappen met je digitale product zonder in te boeten op

je flexibiliteit.
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1. Neem je strategische planning vaker onder de loep

2. Laat je strategie challengen

3. Schrap onzekerheden uit je strategie

4. Ontdek door te doen



H7. De vier fasen van

teamontwikkeling
Waarom een te snelle start kan zorgen voor het vastlopen van jouw team

Jouw uitdaging

Je wilt samen producten lanceren en toffe dingen

maken. Je hebt je doelgroep scherp, je weet waar ze van

wakker liggen en iedereen is enthousiast over de

oplossing die je gaat ontwikkelen. Maar op de een of

andere manier loopt je team niet lekker. Mensen nemen

hun verantwoordelijkheid niet, er is veel discussie en

planningen lopen uit. Dat heeft gevolgen voor jouw

innovatieprojecten. Wat nu?

 

 

In de praktijk blijkt dat veel startende teams op enig

moment vastlopen. Teams zijn net mensen, ze hebben

tijd nodig om te groeien. Een expert op het gebied van

teamontwikkeling is de Amerikaanse psycholoog Bruce 

In de praktijk

Tuckman. Hij onderzocht de vier cruciale fasen van

teamontwikkeling: forming, storming, norming en

performing en vatte het samen in het model wat op deze

pagina is weergegeven. Wanneer een team deze vier 
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fasen doorloopt, ontstaat een dreamteam waar mensen elkaar vertrouwen,

elkaars kwaliteiten kennen en optimaal samenwerken zonder dat managers

zich er veel mee hoeven te bemoeien.

 

 

De vier fasen uit het model worden niet gepland maar doen zich vanzelf

voor. Wanneer het niet lekker loopt kan het model helpen om te snappen

waarom jouw team niet tot bloei komt. Hieronder vind je een omschrijving

van de vier fasen en wat je kunt doen om je team naar een hoger niveau te

brengen.

 

 

In deze eerste fase leert je team elkaar kennen en is er nog weinig

groepsgevoel. Vertrouwen moet nog worden opgebouwd. Teamleden

vermijden conflicten en zoeken hun plek in de groep. Investeer in deze fase

in teambuilding. Ga er samen op uit en laat teamleden delen waarin ze

goed zijn. Je kunt starten met een klein project, maar wacht met grotere en

meer risicovolle initiatieven totdat het team meer op stoom is.

 

 

Dit wordt ook wel de conflictfase genoemd. De teamleden kennen elkaar

inmiddels goed genoeg om elkaar te bekritiseren. Onderlinge

verhoudingen worden duidelijker en er ontstaan kleine groepjes. Soms 
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2. Storming

Zo pak je het aan



kunnen emoties hoog oplopen en worden

meningsverschillen persoonlijk. Besef je dat deze

conflicten onderdeel zijn van het groepsproces en niet

bedreigend zijn. In deze fase is het belangrijk dat je

conflicten niet uit de weg gaat maar deze juist open met

elkaar bespreekt.

 

 

Iedereen heeft een taak en het is duidelijk wie op welk

punt de leiding neemt. Er is een zekere mate van

loyaliteit en het team functioneert als een hecht team.

Tegelijkertijd zijn dit ook valkuilen om in de gaten te

houden. Je zult merken dat loyaliteit ervoor zorgt dat

mensen minder snel met afwijkende ideeën zullen

komen. Ook is het team in deze fase vooral met elkaar

bezig is, waardoor mensen van buiten de groep een

afstand kunnen voelen. Dit kan ervoor zorgen dat jouw

team als een eilandje opereert, iets dat je wilt vermijden.

 

 

De laatste fase is performing. Inmiddels is er een goede

combinatie ontstaan van samenwerken en zelfstandig

verantwoordelijkheid nemen. Een team dat dit punt 

bereikt is in staat om met weinig leiding complexe taken

op een soepele manier uit te voeren. Teamleden zijn

goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze aan elkaar

hebben. Er zijn ongeschreven regels ontstaan waar

iedereen zich aan houdt en er wordt proactief contact

gezocht met andere teams.

 

 

Kijk bij het proces van teamontwikkeling ook goed naar

de samenwerking met andere teams, bijvoorbeeld met

het team van je bureau. Want door jullie gedeelde

verantwoordelijkheid voor digitaal succes, is je bureau

onlosmakelijk verbonden met jouw team. 

 

Investeer daarom in die samenwerking. Dit kun je

bijvoorbeeld doen door simpelweg wat vaker een

werkdag bij elkaar door te brengen. Vier samen

successen en organiseer buiten de werkrelatie om eens

een gezamenlijk teamuitje of een borrel. Zo leer je elkaar

en elkaars kwaliteiten beter kennen en werk je toe naar

een hecht en succesvol team.
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3. Norming

4. Performing

Samenwerking met externe teams



Aan de slag met digitale innovatie
Hoe je de volgende stap zet in de digitalisering van jouw business

Jouw uitdaging
je stakeholders de belangrijke vraagstukken en

ontwikkelen we een strategische roadmap. Daarbij ligt

de focus altijd op het maken van impact. Impact op de

eindgebruiker en dus uiteindelijk op de business.

Vervolgens gaan we concreet aan de slag met de

ontwikkeling van jouw digitale producten. Dat doen we

in onderstaande drie stappen.

 

 

In de discovery fase onderzoeken en testen we samen

de best mogelijke oplossing voor jouw business en de

eindgebruikers. Hiervoor schetsen we eerst een beeld

van de huidige en de gewenste situatie. We verzamelen

en analyseren data die reeds voorhanden is. We

interviewen stakeholders en eindgebruikers zodat we de

klantreis helder krijgen. Inclusief de problemen en

pijnpunten die klanten daarin ervaren. 

Je ziet kansen binnen jouw organisatie om je klanten

beter, sneller en efficiënter te bedienen door middel van

digitale producten en services. Je denkt dat de impact

op processen, omzet en klantenbinding groot zal zijn.

Kortom: je bent enthousiast. Tegelijkertijd weet je dat

digitale innovatie flink wat middelen, tijd en resources

vraagt van de organisatie. Hoe pak je je digitale

productontwikkeling gefaseerd op zodat je risico’s

beperkt en snel stappen kunt zetten?

 

 

Succesvolle productinnovatie begint met een goede

digitale strategie. Het formuleren hiervan hoeft helemaal

niet tijdrovend te zijn. Door onze design thinking-aanpak

kunnen we in korte tijd tot een solide strategie komen. In

interactieve sessies beantwoorden we samen met jou en 

Zo pakken we het aan
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disciplines betrokken bij de uitvoering van de sprints en

het development team wordt begeleid door de scrum

master. De product owner beheert samen met jouw

team de product backlog en bewaakt de productvisie

die we samen hebben ontwikkeld. De sprints worden

ingedeeld aan de hand van de geprioriteerde lijst user

stories in de product backlog. 

 

Op deze manier is duidelijk wat er wanneer wordt

opgeleverd en weten we zeker dat er gewerkt wordt aan

de onderdelen die de meeste waarde toevoegen voor

jouw eindgebruikers. Jij en jouw team zijn ook in de

development fase een belangrijk onderdeel van het

team.

 

 

In deze laatste fase zetten wij je applicatie op de live-

omgeving. Hiervoor hebben we een hostingomgeving

speciaal geconfigureerd voor jouw product. Tijdens het

project spreken we samen af wat er nog in jouw

organisatie moet gebeuren voordat alle live systemen op

elkaar aangesloten worden. Denk aan een laatste

testronde, het vullen van de content, het inrichten van

Vervolgens werken we onze ideeën samen uit in een

klikbaar prototype. Daarbij betrekken we je stakeholders

en de eindgebruikers; de mensen waar het om draait. Zo

werken we aan draagvlak en betrokkenheid in je

organisatie en toetsen we of jouw digitale product een

succes kan worden. Als het prototype gevalideerd is

door je eindgebruikers en stakeholders, wordt de

applicatie verder uitgewerkt en ontworpen. Niet alleen

qua design en UX, ook de technische architectuur wordt

samen met jou, je team en onze solution architects

uitgedacht. Hierbij houden we bijvoorbeeld rekening met

performance, schaalbaarheid, veiligheid en

beheersbaarheid. 

 

Aan het eind van de discovery fase hebben we samen

een bouwplan op het gebied van techniek en design

gemaakt en zijn we voorbereid voor de volgende stap:

de development fase.

 

 

In deze fase wordt je applicatie daadwerkelijk

ontwikkeld. Dat wordt gedaan in tweewekelijkse sprints

volgens de agile Scrum methodiek. Er worden meerdere 
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3. Deployment: livegang van jouw digitale product

2. Development: ontwikkelen in iteraties



 

 

Een goed voorbeeld van stapsgewijze digitale

productontwikkeling is de ‘Spitter’ app die we voor de

Gemeente Rotterdam ontwikkelden. Het probleem:

handhavers waren teveel tijd kwijt aan administratieve

afhandeling van meldingen. Bovendien was papierwerk

geen efficiënt middel om meldingen te delen met de

verschillende soorten handhavers in de wijken. Onze

uitdaging: hoe zetten we techniek in om het doen en

delen van meldingen sneller, effectiever en

gebruiksvriendelijker te maken? En hoe zorgen we

ervoor dat de drukbezette handhavers enthousiast

worden om een nieuwe tool te gebruiken?

 

Het antwoord was co-creatie. We betrokken de

handhavers direct bij de ontwikkeling. Door goed naar

hen te luisteren en mee te lopen met hun dagelijks werk

kwamen we tot een simpele maar krachtige oplossing.

Een twitterachtige app waarmee handhavers direct op

straat via tekst-, beeld- of spraakinvoer meldingen

kunnen doen via hun smartphone. Samen ontwikkelden

we een prototype en rolden een bètaversie uit in de 

interne processen en een uitrolplan of het lanceren van

een campagne rondom de livegang. Als dat is afgerond,

wordt alles nog een keer goed getest en wordt de eerste

release live gezet.

 

 

Na livegang van je applicatie wil je je natuurlijk geen

zorgen maken over de performance op langere termijn.

Maar dat gaat niet vanzelf: goed werkende applicaties

moeten continu worden onderhouden en verbeterd. 

 

Daarom staat je eigen team, inclusief servicemanager,

altijd voor je klaar. Zo nodig 7 dagen in de week, 24 uur

per dag. Want je business moet doordraaien. Wij

monitoren en updaten je applicatie en letten op een

optimale performance. Het doorvoeren van

aanpassingen, het bouwen van nieuwe features of het

adequaat ondernemen van actie bij incidenten; wij

weten hoe het moet. 

 

Elk kwartaal ontvang je een rapportage van de status

van jouw applicatie en kijken we samen hoe we deze

kunnen optimaliseren.
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4. Support en optimalisatie

In de praktijk
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enthousiaste pilotgroep. Op basis van hun feedback is

de app verder verbeterd en is de eerste release aan alle

collega’s ter beschikking gesteld.

 

Met de Spitter app wordt het gehele meldproces nu

digitaal afgehandeld en zijn handhavers vaker aanwezig

op straat. Door inzicht in meldingen van collega’s weten

zij wat er speelt in de buurt en wordt er door de

verschillende handhavers informatiegericht gewerkt. Op

de langere termijn kunnen inzichten uit de verzamelde

data bestuurders helpen bij het ontwikkelen van beleid

voor een veilige en leefbare stad.

 

 

Wat is de volgende stap die jij wilt maken met digitale

innovatie in jouw organisatie? Vertel ons er tijdens een

vrijblijvende kennismaking alles over. Heb je al concrete

ideeën voor jouw digitale product, zoals een website,

app, applicatie of klantportaal? We sparren graag met je

over de mogelijkheden. Of boek een ontbijtworkshop

waarin we met jouw team en onze specialisten verder

ingaan op jouw business case. Samen kijken we naar de

vragen die in jouw organisatie spelen op het gebied van

digitale innovatie en brengen we de kansen in beeld. Na

afloop heb je de speerpunten op een rij die de basis

vormen van jouw digitale business case. 

 

Meer weten of een workshop boeken? Of liever een 

een vrijblijvende afspraak? Neem contact op met 

Mark Jongerius via mark.jongerius@bitfactory.nl of 

010 - 477 40 32.

Jouw volgende stap



Over Bitfactory

Software development Bronvermelding

Bitfactory is een creatief software development

bureau. Wij helpen onze klanten steeds de volgende

stap te maken in de digitalisering van hun business.

Samen ontwikkelen we slimme en

gebruiksvriendelijke applicaties met meetbare

impact. Onze dedicated klant teams blijven continu

betrokken en bieden high-end support en

optimalisatie. Super service noemen we dat.

 

Onze 35 Bits zijn stuk voor stuk vakidioten. Wij

werken in hechte, multidisciplinaire klant teams,

waarin de klant een centrale rol speelt. 

 

Vanuit onze factory in hartje Rotterdam bedenken,

ontwerpen en bouwen wij bedrijfskritische, rock-solid

oplossingen voor web en mobile. Denk o.a. aan

enterprise websites, klantportalen, maatwerk

software en business commerce platforms.

‘Digital transformation: have you reached digital

maturity?’ publicatie door Naully Nicolas op Medium

‘The state of digital transformation 2018 - 2019’

onderzoek door Prophet

'The Hard Truth About Innovative Cultures’ publicatie

uit Harvard Business Review, 2019

‘Unlocking success in digital transformations’

onderzoek door McKinsey, 2019

‘Innovators go all in on digital’ rapport door Boston

Consulting Group, 2018

‘9 Keys to Driving Cultural Change’ publicatie van

David Shedd in Business Insider, 2011

‘The Top 20 Reasons Startups Fail’ door CB Insights,

onderzoek 2018

‘Developmental sequence in small groups’ publicatie

in het Psychological bulletin, 1965

‘The Truth About Diverse Teams’ publicatie door Greg

Satell in Inc., 2018
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