Verstoren of
verstoord worden
In 2020 zullen er 50 miljard
apparaten zijn verbonden
met het internet, resulterend
in een economische waarde
van $ 19 biljoen. In deze
wereld waarin nieuwe digitale
bedrijven gevestigde giganten
aan het wankelen brengen,
is het tijd om te verstoren of
verstoord te worden.

Amazon heeft de detailhandel veranderd. Uber
heeft de vervoerssector veranderd. Airbnb heeft
de accommodatiesector veranderd. Het patroon is
bekend: een digitaal platform tart de conventionele
opvattingen over schaalbaarheid en complexiteit. En
het blijkt een succesformule.
Er is geen magische broncode die een CIO kan
uitvoeren om zijn organisatie te digitaliseren. Er zijn
wel vier kwaliteiten die succesvolle verstoorders
allemaal gemeen hebben: ze zijn erin geslaagd
om te digitaliseren zonder de bedrijfscontinuïteit in
gevaar te brengen. Ze zijn allemaal flexibeler dan
hun concurrenten. Ze maken optimaal gebruik van
hun gegevens. En ze nemen de beveiliging uitermate
serieus.
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Bedrijfscontinuïteit waarborgen
In 2020 zal 75% van de organisaties wereldwijd
zijn gedigitaliseerd of de digitalisering in gang
hebben gezet. Er zijn drie dingen die u moet doen
om die transitie soepel te laten verlopen.
1. Zorg dat alle bedrijfsonderdelen akkoord
gaan met de digitale agenda
2. Roep de hulp van de specialisten in

3. Haal de banden aan met uw relaties
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1. Zorg dat alle bedrijfsonderdelen
akkoord gaan met de digitale agenda
De beste manier is om IT op de voorgrond
te plaatsen, zodat anderen ervan onder de
indruk kunnen raken. Zo is Jens Meier, CEO en
bestuursvoorzitter van de Hamburg Port Authority,
begonnen om mensen te enthousiasmeren.
“Er ligt een enorme brug in de haven, genaamd
de Köhlbrandbrücke, en daar gaat een hoop
verkeer overheen”, aldus Meier. “Vrachtwagens
haalden elkaar in en zorgden voor opstoppingen.
Maar niemand had er oren naar toen we dit aan
de kaak stelden. Daarom hebben we een ITsysteem geïnstalleerd om wat uitkomsten te
berekenen van wat wij allang wisten, en toen
luisterde men wel. We mochten een inhaalverbod
voor vrachtwagens plaatsen en vervolgens waren
de files verleden tijd.”

Volgende
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2. Roep de hulp van de specialisten in
IT heeft behoefte aan specialisten, vooral op
het gebied van beveiliging, datawetenschap en
computing in het algemeen. Maar wie is er het
meest voorbereid op de transitie? Volgens Soni
Jiandani, SVP Marketing bij Cisco, zijn dat de
netwerkengineers. “Cisco IT had er slechts vier
dagen voor nodig om onze netwerkengineers
te trainen voor Python. Tegen het einde
van de week werden herhalende taken al
geautomatiseerd.”

Vorige

Volgende
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3. Haal de banden aan met uw relaties
Elke leverancier, partner en klant moet deel
uitmaken van hetzelfde team, met dezelfde
doelstellingen. Het verenigen van alle partijen kan
een intimiderende uitdaging lijken, maar geen
enkele CIO hoeft er alleen voor te staan. Cisco
hanteert een model van ‘ontwikkelen, kopen en
samenwerken’. Inderdaad ontwikkelen wij veel
technologie, maar we kopen ook bij andere
bedrijven of werken met hen samen, waardoor we
steeds nieuwe vaardigheden leren. Gartner heeft
dit onlangs ‘techquisitie’ genoemd.
De CIO van LEGO, Henrik Amsinck, is een
vroege voorstander van de partneraanpak. “Ik
heb geen idee wat de beste manier is om de
inkoop, engineering of het verpakkingsproces te
digitaliseren”, geeft hij aan. “Ik heb alle hulp nodig
die ik kan krijgen. De wereld is in dat opzicht totaal
veranderd. CIO's denken nog steeds dat ze hun
territorium moeten verdedigen, maar digitalisering
betekent samenwerking.”
Vorige
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Flexibiliteit vergroten
Naarmate een bedrijf groeit, heeft het meer moeite om
te concurreren met flexibelere uitdagers. Er zijn echter
manieren waarop de grotere, gevestigde organisaties
zichzelf flexibeler kunnen maken.
“We hebben een driebaanssnelweg voor investeringen”,
zegt Paul Coby, IT-directeur bij John Lewis, een bedrijf
met 91.000 werknemers en een geschiedenis die ruim
80 jaar terugvoert. “De binnenste rijstrook is voor grote
investeringen: het geld dat we steken in de technologie
waarmee ons hele bedrijfsmodel wordt getransformeerd
zodat we een omnichannel retailer kunnen worden.
De middelste rijstrook is voor belangrijke projecten, het
merendeel van de investeringen. Denk aan myJohnLewis,
vierwekelijkse releases op het web en mobiele sites,
onze nieuwe cadeaubon enzovoort. Tot slot is er nog de
snelle innovatiestrook. Vorig jaar hebben we ons tweede
acceleratieprogramma JLAB2015 uitgevoerd bij vijf
bedrijven en daarbij een prijs van £ 100.000 uitgeloofd. Nu
investeren we in een aantal zeer interessante bedrijven,
waaronder de locatiespecialist Localz en Peeple, een bedrijf
gespecialiseerd in connected-home-oplossingen. We
draaien een proef met het eerste bedrijf in onze winkels en
willen de deurspion-app gaan verkopen via het tweede.”
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Flexibiliteit vergroten
Innovatie kan echter niet plaatsvinden in een vacuüm. Als u rendement op de investeringen uit de
snelle rijstrook wilt behalen, moet u de juiste omgeving opzetten. Bij John Lewis is die omgeving
Room Y: een studio achter de vuilnisbakken op de
eerste verdieping van het hoofdkantoor in Londen. Het staat vol met iMacs, lasersnijmachines en
3D-printers, allemaal met slechts één doel: snelle
innovatie.
Als u vorig jaar oktober langs de winkel van John
Lewis in Oxford Street was gelopen, had u een hele
wand vol miniatuurmodellen van sofa's met RFID-labels zien staan. Klanten konden het model van hun
keuze samen met een stofstaal op een slimme tafel
plaatsen en een voorproefje van de gepersonaliseerde sofa bekijken op een scherm. Zowel het
concept als de uitvoering vond plaats in Room Y.

1

2

3

6

Inhoud

Flexibiliteit vergroten
Het opnieuw uitvinden van een kolossale
organisatie vereist echter meer dan alleen
een slim investeringsmodel. De Collaboration
Technology Group van Rowan Trollope kreeg bij
Cisco de taak het bedrijf flexibeler te maken.
Volgens hem moet een bedrijf een plattere
hiërarchie doorvoeren, personeel in de
frontlinie mogelijkheden bieden in plaats van
micromanagen, te allen tijde zijn voorbereid
op verandering, en niet langer vertrouwen op
planningen.
“Het maken van planningen is zinvol als de wereld
waarin je werkt voorspelbaar is”, zegt Trollope.
“Het is niet zo zinvol als de wereld dat niet is. En
dat is steeds vaker het geval.”
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Optimaal gebruikmaken van
gegevens
Rebecca Jacoby, SVP Operations bij Cisco,
noemt gegevens de ‘heilige graal van disruptie’.
De meest technisch onderlegde organisaties
weten dat gegevens hun meest strategische
bedrijfsmiddel, en daarom bieden ze gadgets en
software graag gratis aan.
Bijvoorbeeld: Google Flu Trends voorspelt de
verspreiding van griep nauwkeuriger dan de
Amerikaanse Centres for Disease Control, en
de service is nog gratis ook. Google Zoeken zelf
is gratis. En in het tweede kwartaal van 2015
had Facebook 1,49 miljard reguliere gebruikers
wereldwijd: dat is evenveel als de bevolking
van Afrika en Zuid-Amerika samen. Als Mark
Zuckerberg sinds de oprichting van het bedrijf
$20 per jaar had gevraagd voor het lidmaatschap,
had hij nu ruim $140 miljard verdiend. Het enige
wat hij echter wil is uw gegevens. Die zijn voor
Facebook van onschatbare waarde.
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Optimaal gebruikmaken van
gegevens
Een klein stukje gegevensgestuurde technologie
kan een bedrijf een ongekende voorsprong op zijn
concurrenten opleveren. Kijk eens naar Amazon
bijvoorbeeld. Dat bedrijf weet niet alleen wat u
hebt gekocht maar ook waarnaar u hebt gezocht.
Daardoor kan de firma bepalen welke producten
mogelijk populair zijn en kan het ervoor zorgen dat
de voorraden op peil blijven. Dat is een werkwijze die
concurrenten, die gebruikmaken van eenzelfde soort
toeleveringslogistiek en die vergelijkbare producten
aanbieden, niet kunnen evenaren.
Gegevens kunnen een zege zijn, maar ze kunnen
echter ook snel veranderen in een vloek. Door de
bank genomen zit 70% van alle gegevens in een
datawarehouse, onaangeroerd, omdat het volume
eenvoudigweg te groot is om te verwerken. Het
goede nieuws is dat er ondernemende personen zijn
die nieuwe tools ontwikkelen waarmee organisaties
aan de vloedgolf kunnen ontsnappen. Hadoop, van
Apache, is daar een voorbeeld van. Dat bedrijf biedt
organisaties een manier om gegevens op te slaan en
tegelijkertijd te gebruiken om er inzicht in te krijgen.
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Beveiliging serieus nemen
Het laatste stukje van de puzzel is beveiliging.
Cloud, mobiliteit, gegevens en connectiviteit
bieden een essentiële voorsprong op de
concurrentie. Alleen, hoe beschermt u het
netwerk tegen aanvallen als alle apparaten
een IP-adres hebben? Vandaag de dag wordt
60% van de data binnen enkele uren gestolen,
maar 54% van de inbreuken blijft maandenlang
onopgemerkt.
Ondanks dit gevaar dat altijd op de loer ligt, waren
veel organisaties zich van geen kwaad bewust.
Ze beschermden volledige databases met slechts
één gebruikersnaam en wachtwoord. Dat is de
droom van een hacker en een PR-ramp die elk
moment kan gebeuren.
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Beveiliging serieus nemen
Volgens Niall Murphy, oprichter en CEO van
EVRYTHNG, moeten we allemaal veel serieuzer
met onze gegevens omgaan. “Het delen van
gegevens speelt een centrale rol in de IoTwereld van nu. Denk dus na over controle en
machtigingen, helemaal tot het niveau van de
afzonderlijke gegevenskenmerken. Het beheer
van objectgegevens in uw systemen moet
worden opgedeeld in compartimenten.”
Traditionele beveiligingsmaatregelen zijn
gewoonweg niet toereikend in deze heerlijke
nieuwe digitale wereld. Het is niet langer
voldoende om beveiligingssystemen te
implementeren die reageren wanneer een aanval
zich voordoet en weer stand-by gaan wanneer de
bedreiging is geweerd.

1

2

3

11

Inhoud

Beveiliging serieus nemen
“Beveiliging moet alomtegenwoordig zijn. Van het
netwerk tot de mobiele gebruiker. En van de cloud
tot elk afzonderlijk bedrijfsproces. Ongeacht waar de
werknemers of gegevens zich bevinden”, stelt David
Goeckeler, SVP van Cisco Security Business Group.
“Een goed geïmplementeerde beveiliging maakt
bedrijfsmodellen zoals mobiliteit of de cloud mogelijk.
Beperk de risico's door meer bedreigingen tegen
te houden. Hierdoor worden IT-teams productiever
zodat organisaties zich kunnen blijven richten op
waar ze goed in zijn.” De Cisco Security Business
Group kent de aard van de nieuwe bedreiging beter
dan vele andere bedrijven. Goeckeler en zijn team
moeten hun tools voortdurend bijwerken, omdat
aanvallen steeds geavanceerder worden.
“De complexiteit is flink toegenomen”, zegt hij.
“De aanvallers hebben achterhaald hoe de
verdedigingsmechanismen werken en ontwikkelen
manieren om ze te omzeilen. Ten opzichte van vorig
jaar is spam met 250% toegenomen en wordt deze
veel meer gericht verzonden.”
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Hoe nu verder?
In de gedigitaliseerde wereld van morgen telt niet
hoe groot of oud een organisatie is. Bedrijven
kunnen alleen succesvol zijn als ze zichzelf
opnieuw uitvinden en een manier bedenken om
hun mensen te behouden.
Het is belangrijk om klein te beginnen,
met innovatielabs zoals Room Y van John
Lewis, en getrapte investeringen zoals diens
driebaanssnelweg. Naarmate IT een centralere
rol gaat spelen, zullen CIO's de hulp moeten
inroepen van andere innovators, zoals
universiteiten, onderzoekscentra en steden.
Tradities sterven uit. Leiders delven het onderspit.
En alleen de dapperste verstoorders overleven de
strijd. Neem de verandering serieus, en u zult tot
de gelukkigen behoren.
13
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Producten komen tot leven
Elk jaar worden er wereldwijd ongeveer
3,5 biljoen consumentenproducten
geproduceerd en verkocht. Blikjes cola.
Dozen waspoeder. Flessen shampoo.
Deze producten waren tot voor kort nog
analoog, maar het worden nu dynamische,
rapporterende, kennisvergarende producten.
Of, zoals Niall Murphy, oprichter en CEO van
EVRYTHNG het zegt, 'serviceknooppunten in
het netwerk’.
Zodra u nu het laatste schepje wasmiddel
in de machine hebt gegooid, kunt u het
wasmiddel bijbestellen via de lege verpakking.
In wezen hebt u nu een apparaat in uw huis
waarmee merken zoals Unilever of P&G met u
kunnen communiceren.

Murphy meent dat organisaties alert zullen
blijven door deze verandering. “Als een klant
de schakelaar bedient om een lamp in te
schakelen die u hebt geproduceerd, kan die
lamp maar beter gaan branden. Anders bent
u er meteen van op de hoogte en kunt u er
beter op reageren.”
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Steen voor steen: hoe LEGO is gedigitaliseerd
Een van de bedrijven die het digitale tijdperk met
open armen hebben ontvangen is LEGO. Dat
bedrijf heeft zijn producten en marketing effectief,
en heel succesvol, opnieuw uitgevonden.
“LEGO Fusion brengt digitaal en analoog spelen
samen”, vertelt Henrik Amsinck. We hebben een
nieuwe 3D-catalogusapp, waarin het model recht
voor uw ogen kan worden gebouwd. We hebben
onlinegames op LEGO.com, we zijn heel actief op
sociale media en natuurlijk is er nog The LEGO
Movie. Daaraan hebben we veel lol beleefd. Er
ontstond een halo-effect op LEGO met Batman,
superhelden enzovoort. De verkopen stegen
overal omdat kinderen door de film werden
geïnspireerd.”

“We hebben heel veel apps, die allemaal één
specifiek doel hebben. We hebben bijvoorbeeld
een app voor reiskosten. Het is nu niet meer
nodig het betaalbewijs mee naar huis te
nemen, maar het is voldoende om een er
foto van te maken die vervolgens automatisch
wordt opgeslagen met een geocodering. De
accountants zijn er weg van, omdat fraude
hiermee wordt uitgebannen. We zijn er allemaal
dol op, omdat het leven er een stuk eenvoudiger
door wordt.”
En het werkt perfect. De speelgoedbranche is
statisch, maar LEGO blijft groeien.

Het speelgoedbedrijf heeft echter niet alleen
aan de buitenkant een transformatie ondergaan.
Aan de binnenkant zijn er ook ingrijpende
veranderingen doorgevoerd.
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