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ICT-innovatie: 

hoofdpijndossier in de 
directiekamer?

Bij het adviesbureau waar ik werk, BCE, hebben we veel middelgrote organi-

saties als klant. Dat is een bewuste keuze; met kleine teams kan je een groot 

verschil maken in een niet al te grote organisatie. En de opdrachtgever is di-

rectie of RvB. Voor ons is dat fijn: succesvolle verandering begint immers bij 

commitment van de top. Maar juist hier wringt vaak de schoen, want in de 

meeste directiekamers moet de ‘digitale vaardigheid’ nog wel wat worden 

ontwikkeld. En dat zie je terug in de beperkte mate waarin wordt geprofi-

teerd van de mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden. Of zoals 

we dat tegenwoordig noemen: om digitaal te transformeren. Met als gevolg 

gemiste kansen om de organisatie te laten groeien. Of het rendement te 

verhogen en aan te sluiten bij de behoeften van de klant anno 2020.

Waarom is ICT in veel directiekamers zo’n hoofdpijndossier en komt inno-

vatie zo moeizaam tot stand? Ik hoor veel: ‘we gaan eerst onze processen 

optimaliseren’ of  ‘aan zo’n complex project zijn wij nog niet toe’. En ook: ‘die 

business case krijgen we toch niet rond’. Er is altijd wel een reden om nog 

niet te starten met innovatie van de ICT-omgeving.

Echte ICT-innovatie is dichterbij dan ooit
En dat is een gemiste kans, omdat echte ICT-innovatie dichterbij is dan ooit. 

Robotsoftware zorgt tegenwoordig voor 50% besparing op administratieve 

werkzaamheden. Dit is bewezen technologie, ook in de schadebranche. 

Kunstmatige intelligentie helpt behandelaren in de beoordeling van scha-

dedossiers. En zo kan ik nog even doorgaan: geen toekomstbeelden maar 

toepassingen die vandaag al werkelijkheid zijn. Met terugverdientijden die 

we in ICT-land niet eerder hebben gezien.

Volg de drie vuistregels
Digitale transformatie is voor ieder bedrijf anders en er is natuurlijk geen 

aanpak die overal werkt. Maar er zijn wat mij betreft drie vuistregels.

Ten eerste: ontwikkel in de directiekamer je eigen vergezicht, het bindmiddel 

dat aangeeft hoe de digitale transformatie onze business gaat veranderen. 

Kijk naar succesvolle andere organisaties en leer… Leer over technologieën 

die onze wereld aan het veranderen zijn zoals Low-Code, Robotsoftware en 

machine learning. Over de visie van toonaangevende technologieleveran-

ciers. Het is echt niet ingewikkeld om te doorgronden hoe dit soort nieuwe 

technologieën je business kunnen veranderen. Laat je inspireren door ex-

terne partijen. Maar de visie ontwikkel je vooral zelf. Eric van der Wolk, partner bij BCE Consulting in Bilthoven: “Laat businessmanagers zich 
met ICT gaan bemoeien, er kennis over opdoen en zich er een mening over vormen. Een 
beter recept om tot succesvolle innovatie te komen is er niet!”

Kijk naar succesvolle andere 
organisaties en leer…
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Ten tweede: leg innovatiebudgetten bij de operationele afdelingen. Dat 

klinkt logisch voor mensen die bij grote corporates werken. Maar bij de 

meeste middelgrote organisaties is het innovatiebudget – als het al bestaat 

– centraal ondergebracht, en al dan niet de directe verantwoordelijkheid van 

de directeur of manager Financiën. Argumenten die wij veel horen: ‘we zijn 

daar te klein voor’ en ‘de business heeft geen verstand van ICT’. Onze erva-

ring: financiële verantwoordelijkheid voor innovatie bij de business leidt niet 

alleen tot de betere afwegingen maar ook tot veel meer betrokkenheid en 

draagvlak. En ja, businessmanagers gaan zich met ICT bemoeien. En er ken-

nis over opdoen en zich er een mening over vormen. Een beter recept om tot 

succesvolle innovatie te komen is er niet!

Proeftuinen inrichten
En als het even kan… experimenteer! Richt een proeftuin in en ga met tech-

nologieën aan de slag die je nu nog niet gebruikt. Mislukken bestaat niet: 

dat is erachter komen dat we toch een andere kant op moeten. Kleinschalig, 

puur om veel te leren en te ontdekken waar kansen liggen. En reserveer mi-

nimaal 5% van de het jaarlijkse ICT-budget hiervoor. <


