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Voorwoord

Wat denken commissarissen van digitalisering?
Staat het onderwerp hoog genoeg op de agenda 
van commissarissen? Veel van hen vinden zelf van 
niet. Uit een peiling die we hielden tijdens het 
commissarissendebat van 14 oktober 2013 blijkt dat iets 
minder dan de helft van de commissarissen vindt dat ze 
voldoende inzicht hebben in de kansen en bedreigingen 
van digitalisering voor de Nederlandse economie. 54% 
vindt dat het tijd wordt voor een IT-commissie.

Het is een mening die weerklank vindt bij de 
gesprekspartners in deze uitgave. We spraken 
met zes commissarissen en bestuurders over hun 
inschatting van de risico’s en mogelijkheden van 
digitale kanalen. Als commissaris of bestuurder zijn 
ze allemaal nauw betrokken bij de strategische koers 
die hun ondernemingen uitzetten, en is het hun taak 
om de relevante ontwikkelingen op digitaal gebied te 
beoordelen. 

Inhaalslagen
De meeste geïnterviewden zijn enthousiast over de 
kansen die de digitalisering biedt, maar daarnaast 
hebben ze zeker oog voor de risico’s. Met de constante 
dreiging van aanvallen door hackers, bedrijfsspionage en 
stroomstoringen is cybersecurity terecht een prioriteit 
van veel organisaties. Ab van der Touw, ceo van Siemens, 
denkt dat dit onderwerp aan de orde kan worden gesteld 
in het kader van risicomanagement. “Er moeten enorme 
inhaalslagen worden gemaakt.”

Hoezeer het ook nodig is om de risico’s van digitalisering 
te onderkennen, dat mag niet tot gevolg hebben dat 
de kansen aan de aandacht ontsnappen. Om optimaal 
gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die er 
al zijn of die in de komende periode ontwikkeld zullen 
worden, moet de strategie van ondernemingen op die 
mogelijkheden worden afgestemd. 

Digitale toepassingen spelen een steeds grotere rol in de 
economie. Social media en mobiele mogelijkheden hebben 
grote impact op de manier waarop bedrijven en klanten 
communiceren, cloud computing kan de efficiency verhogen 
en data-analyse geeft immense strategische voordelen. 
Met de snelheid waarmee dergelijke oplossingen worden 
geïmplementeerd, veranderen markten in korte tijd enorm. 
Dat legt druk op organisaties om de ontwikkelingen op de 
voet te volgen. Digitalisering biedt onmiskenbaar kansen, 
zegt Marinus Minderhoud, CEO a.i. bij de Rabobank en 
commissaris bij onder andere Achmea: “Dat het leidt tot 
een heel andere businessaanpak is wat mij betreft zeker. 
Neem alleen al de beschikbaarheid en ontsluiting van 
big data: al die kennis die je hebt over je klanten en je 
producten. Er ontstaat een wenkend perspectief als je die 
data creatief inzet.”
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Rol van de accountant
Volgens Ben Verwaayen, commissaris van AkzoNobel 
en oud-topman van Alcatel-Lucent, heeft de accountant 
een rol te spelen bij het beoordelen van cyberrisico’s. 
“Ik zou het fantastisch vinden als accountants 
hun expertise zouden gebruiken om zaken als het 
innovatievermogen, het digitale organisatievermogen en 
het digitale communicatievermogen te meten. Dat zou 
commissarissen een heel eind verder helpen.”

Er zijn initiatieven die daarop inspelen. Bij Deloitte is 
digitalisering een speerpunt, dat tot uitdrukking wordt 
gebracht in de oprichting van Deloitte Digital. Dit 
nieuwe label houdt zich specifiek bezig met strategische 
en creatieve digitale oplossingen om digitale kanalen 
commercieel succesvol in te zetten. We doen dat door 
digitale bedrijfsdoelstellingen te laten aansluiten op de 
strategie, de techniek en de creativiteit van organisaties. 
Die integrale aanpak is, naar onze overtuiging, de sleutel 
tot succes. 

Ik wens u veel plezier met de vierde uitgave van De 
Toekomst van Toezicht, en hoop dat we het belang 
van de digitale ontwikkelingen hiermee kunnen 
onderstrepen. Tot slot wil ik graag alle geïnterviewden 
bedanken voor de medewerking die zij hebben verleend 
aan deze publicatie.

Peter Bommel
Bestuursvoorzitter Deloitte Nederland
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Belangrijke 
digitale trends

Social: de opkomst van virtuele 
communities
Door het internet leggen mensen 
contact met elkaar op een 
schaal die niet eerder vertoond 
is. Bedrijven als Facebook, 
Twitter en Google hebben in de 
afgelopen jaren gewerkt aan 
de ontwikkeling van een social 
network layer die interactie 
en communicatie tussen grote 
groepen mensen mogelijk 
maakt. Hierdoor ontstaan allerlei 
virtuele global en hyper-local 
groeperingen. Al deze virtuele 
groepen van mensen veranderen 
de manier waarop wij online met 
elkaar omgaan, onze manier van 
communiceren en de manier 
waarop we kopen en verkopen via 
sociale marktplaatsen. Bedrijven 
zoeken constant naar de beste 
manier om gebruik te maken 
van deze sociale netwerken, hun 
eigen werknemers met elkaar te 
verbinden en hun producten en 
diensten via deze groepen aan 
hun klanten te leveren.

Data-analyse: het wegnemen van 
giswerk 
Mensen en organisaties zijn 
onderdeel van een ecosysteem 
dat een groot aantal signalen en 
gegevens genereert. Die signalen 
zijn vaak conflicterend en soms 
verwarrend. Deze wirwar van 
gegevens groeit exponentieel en 
komt zowel van interne als externe 
bronnen. Voor bedrijven is het 
van essentieel belang om de juiste 
signalen op te pikken en daar 
wat mee te doen. Tegelijkertijd 
wordt dat ook steeds moeilijker. 
Data-analyse maakt het mogelijk 
om deze gegevens te onderzoeken 
en daar inzichten uit te halen die 
helpen om tot betere beslissingen 
te komen. Data-analyse is op 
zichzelf niets nieuws; organisaties 
hebben altijd al analyses losgelaten 
op de gegevens die voor hen 
van belang zijn. Tegenwoordig 
zijn daar echter geavanceerde 
data-analysetechnieken voor 
nodig door de complexiteit van 
de digitale wereld, de grote 
hoeveelheid beschikbare gegevens 
(big data) en de noodzaak om snel 
beslissingen te kunnen nemen. 
Voor procesverbeteringen zijn 
inzichten nodig op basis van 
historische gegevens, het snel 
doorvoeren van operationele 
veranderingen vereist real-time-
inzichten en het ontwikkelen van 
onderscheidende strategische 
keuzes kan niet zonder inzichten 
die worden afgeleid uit signalen uit 
het interne en externe ecosysteem.
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Cloud computing: everything as 
a service
Cloud computing zet de deur 
open voor het outsourcen van 
praktisch alles dat via internet 
gedaan of geleverd kan worden. 
Cloud computing stelt externe 
partijen in staat om IT en 
IT-processing-diensten te leveren 
die makkelijk schaalbaar zijn, en 
waarvoor betaald kan worden op 
basis van het gebruik dat er van 
de dienst wordt gemaakt. Cloud 
services ontwikkelen zich steeds 
verder. Schaalbare oplossingen 
en ecosystemen helpen bedrijven 
en hun klanten steeds vaker om 
een strategische voorsprong te 
nemen. Veel bedrijven staan 
momenteel voor de strategische 
keuze wat ze in de cloud willen 
zetten, en welk evenwicht ze 
willen bereiken tussen cloud-
oplossingen en bestaande 
bedrijfs-IT-oplossingen. Cloud 
computing heeft een groeiende 
invloed op technologie-
investeringsbeslissingen, maar 
stelt bedrijven daarnaast ook 
voor aanzienlijke beveiligings- en 
integratievraagstukken. Hoe dan 
ook betekent cloud computing 
dat IT een belangrijker aandeel 
gaat hebben in het behalen van 
de bedrijfsstrategie.

Cyber security: beveiligen van 
organisaties in de digitale wereld
De digitale revolutie zorgt voor 
innovatie en groei, maar zorgt er 
ook voor dat organisaties worden 
blootgesteld aan nieuwe en 
snel opkomende bedreigingen. 
Eigendommen die eerder fysiek 
beveiligd waren zijn nu online 
bereikbaar. Organisaties krijgen 
daardoor te maken met een breed 
scala aan minder zichtbare risico’s. 
Het gebruik en ook de waarde 
van digitale eigendommen groeit 
snel, en dat maakt mogelijke 
aanvallers steeds creatiever en 
gemotiveerder. Het beveiligen 
van eigendommen en processen 
in de digitale wereld wordt 
voor ondernemingen complexer 
naarmate nieuwe technologieën 
en nieuwe manieren van 
samenwerken ook weer 
nieuwe beveiligingsuitdagingen 
oproepen. Organisaties moeten 
nadenken over intelligente 
antwoorden op de groeiende 
bedreiging van cyber attacks.

Mobile: overal verbinden 
van mensen, machines en 
voorwerpen
In 2013 zijn er meer smartphones 
en tablets verkocht dan pc’s 
en laptops bij elkaar. Mensen 
besteden veel meer tijd 
dan voorheen met mobiele 
apparaten, en gebruiken die 
voor een groeiend aantal 
taken. Tegelijkertijd wordt 
een toenemend aantal 
machines en voorwerpen via 
mobiele connecties met elkaar 
verbonden. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door alsmaar snellere 
netwerken met een steeds 
betere dekking, geavanceerde 
apparaten en een groeiend 
aantal mobiele applicaties en 
internetdiensten. Mobile is erg 
verstorend voor bestaande 
bedrijfsprocessen, maar maakt 
het anderzijds ook mogelijk 
om bestaande ecosystemen 
wereldwijd snel te veranderen. 
De invloed van mobile beperkt 
zich niet tot diensten als 
mobiel bankieren en locatie 
informatie. Het zorgt ervoor 
dat radicaal nieuwe manieren 
ontstaan waarop klanten en 
bedrijven zaken met elkaar doen, 
communiceren en gegevens 
uitwisselen.
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‘De digitale 
economie is niets 
anders dan een 
verbonden economie’

Ben Verwaayen

Als het over de digitalisering van de economie gaat, beweegt Ben 
Verwaayen zich in twee werelden. Als geen ander beseft hij dat de meeste 
commissarissen en bestuurders niet veel affiniteit hebben met digitale 
trends, wat hij “misschien ook een generatiekwestie” noemt. Tegelijk 
weet hij beter dan de meesten hoe belangrijk de digitale revolutie is, en 
heeft hij een scherp oog voor de gevolgen daarvan op de lange termijn. 
Volgens Verwaayen is de ontwikkeling naar een netwerkeconomie nog 
lang niet ten einde. “Je moet de beweging van de samenleving volgen. 
Dat zijn tenslotte je klanten.”

Interview door Sandra Heuts en Pieter Peerlings
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De digitalisering van de samenleving is een thema 
waar commissarissen zich over moeten uitspreken. Wat 
Verwaayen betreft lijdt dat geen twijfel. Hij ziet echter 
wel obstakels die dat in de weg staan. “Digitalisering 
levert innovaties op die zowel belangrijke kansen als 
bedreigingen in zich hebben. Het zou dus heel hoog op 
de lijst moeten staan. Maar de meeste commissarissen 
hebben er nauwelijks affiniteit mee. Ze zijn zich misschien 
wel bewust van de digitalisering, maar ze zijn zelden 
sturend en initiërend.”
Verwaayen betreurt dat. “Het is een onderwerp dat 
veel meer aandacht behoeft, omdat de corebusiness 
van ondernemingen erdoor verandert. Het is belangrijk 
omdat de samenhang van de organisatie vaak wordt 
gecreëerd door middel van de digitale agenda. En omdat 
het een risicoprofiel heeft.”

De dominantie van de zwakste schakel
Als er wel over wordt gesproken, worden de wezenlijke 
vragen niet altijd gesteld, meent Verwaayen. “Je krijgt 
dan een presentatie van de cio die komt vertellen dat 
de systemen keurig op orde zijn, en dat de risico’s 
van cybersecurity goed met de leveranciers worden 
doorgesproken. Terwijl het natuurlijk over iets heel 
anders moet gaan. Het gaat over je distributie naar 
de markt, het gaat over het profiel van de interne 
organisatie en hoe je dat beter en efficiënter kunt 
ontwikkelen. En natuurlijk moet het daarna ook over 
de technische kant gaan, omdat systemen vaak zwaan-
kleef-aan zijn gebouwd. De bestaande systemen bepalen 
dus de snelheid waarmee veranderingen kunnen 
worden doorgevoerd. Het intellectueel vermogen 
van de organisatie wordt niet bijgehouden door het 

organisatorische vermogen. Dat is lastig te veranderen, 
maar het is wel een van de klassieke zwakheden van 
organisaties. Naarmate je meer mogelijkheden hebt 
wordt de zwakste schakel in het systeem belangrijker. Je 
ziet dan ook vaak dat organisaties heel enthousiast aan 
een digitaliseringsproject beginnen, omdat men verwacht 
dat men daardoor veel meer zal kunnen. Na een tijdje 
komen ze dan tot de conclusie dat dat helemaal niet zo is, 
omdat de zwakste schakel de verbetering tegenhoudt.”

Desondanks is Verwaayen ervan overtuigd dat het 
juist is om de kansen die digitalisering biedt in het oog 
te houden. “Je moet zowel de risico’s als de kansen 
kennen. De kansen geven inzicht in de manier waarop 
je meerwaarde kunt creëren in de bedrijfsvoering en de 
distributie. Als je die kansen niet pakt, dan is dat een lost 
opportunity.”

Attitude belangrijker dan kennis
Bestuursleden moeten uiteraard de nodige kennis 
hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maar 
bij de benoeming van een ceo komt volgens Verwaayen 
meer kijken dan digitale kennis. “Een ceo moet bepaalde 
competenties hebben, maar hij hoeft geen IT-deskundige 
te zijn. Hij moet de goede attitude hebben, dat is 
belangrijker dan kennis. Kennis kun je kopen. Een ceo 
moet kunnen verbinden. Hij moet in staat zijn de kansen 
te zien en te pakken, ook als hij geen affiniteit heeft met 
digitale trends. Hij moet een visie hebben op de gevolgen 
van de digitale economie voor de interne en externe 
bedrijfsvoering. Op z’n minst moet hij erkennen dat 
de organisatie misschien niet kan functioneren zonder 
digitale verbindingsmogelijkheden. Want de digitale 
economie is natuurlijk niets anders dan een verbonden 
economie.” 

Die verbinding is niet tegen te houden, benadrukt 
Verwaayen. “Je kunt wel doen alsof het niet bestaat, 
maar het bestaat natuurlijk wel. Het komt door alle kieren 
en gaten, dus je moet ervoor zorgen dat je een beeld 
hebt van wat het is. Het komt binnen via je leveranciers, 
je klanten, je medewerkers, dus wat doe je ermee?”
Volgens Verwaayen moet elke organisatie in kaart 
brengen waar ze staat en waar ze zou willen staan, en 
moet de ‘control-and-command organisatie’ plaatsmaken 

‘Digitalisering zou heel hoog op 
de lijst moeten staan. Maar de 
meeste commissarissen hebben er 
nauwelijks affiniteit mee.’
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voor de netwerkorganisatie. “Informatie moet gedeeld 
worden. Ik heb bedrijven mogen leiden die erg veel 
aan research en development deden. De gedachte 
dat je dat binnenshuis kunt houden is utopisch. In 
kennisorganisaties wordt veel meer uitgevonden dan 
vroeger mogelijk was. Techneuten delen hun kennis. 
Daarmee krijg je heel veel informatie binnen, maar er 
gaat ook heel veel informatie naar buiten. Je moet dus op 
een andere manier nadenken over wat mijn en dijn is.”

Samen innoveren
Tevreden constateert Verwaayen dat de klassieke 
hiërarchie daarmee wordt ondermijnd. “De 
mogelijkheden voor bedrijven om samen te innoveren, 
en voor sectoren om samen te vernieuwen zijn enorm 
vergroot. Ideeën kunnen veel sneller tot iets nieuws 
leiden. Daar moet je op een andere manier leiding 
en sturing aan geven dan vroeger. De verwachtingen 
van klanten zijn ook anders. Wij leven in een 
24/7-informatiemaatschappij. Als je iets wilt weten, dan 
pak je je smartphone en tien seconden later weet je 
het. Dat kan andere eisen stellen aan de toegevoegde 
waarde van je product of dienst. De scheidslijn tussen 
nationale en internationale activiteiten verwatert ook. 
Je moet daar dus anders tegenaan kijken, en je moet 
de competenties in je bedrijf anders inschatten. Ook als 
commissaris moet je weten wat de risico’s zijn en wat de 
opbouwmogelijkheden zijn.”

De manier waarop een commissaris daar achter komt 
is niet wezenlijk anders dan vroeger, denkt Verwaayen. 
“Dat doe je gewoon door te vragen, te kijken en 
te luisteren. Of door af te kijken bij de best in class. 
Het liefst zou ik willen dat accountants die vragen 
eveneens stellen. Accountants kijken tegenwoordig 
ook over ketens heen naar duurzaamheid en 
corporate social responsibility. Die brede blik moet je 
hebben. Ik zou het fantastisch vinden als accountants 
hun expertise zouden gebruiken om zaken als het 
innovatievermogen, het digitale organisatievermogen en 
het digitale communicatievermogen te meten. Dat zou 
commissarissen een heel eind verder helpen.”

Professionaliseren
Verwaayen vraagt zich echter wel af of accountants 
weten welke vragen ze daartoe moeten stellen. “Daar 
ben ik namelijk niet van overtuigd. Sterker nog: ik durf te 
beweren dat de meeste accountants net zo zoekende zijn 
als de meeste commissarissen. Dat is misschien ook een 
generatiekwestie. Van de manier waarop tienjarigen met 
internet omgaan kunnen we allemaal nog wat leren.”
Hoe dan ook zullen organisaties zich moeten aanpassen 
aan de nieuwe omstandigheden, meent Verwaayen. 
“Gelukkig is er in de meeste organisaties wel iemand die 
de kar trekt, maar daar moet het niet van afhangen. Je 
moet het professioneel maken. Dat levert resultaat op. 
Obama heeft zijn eerste verkiezingen eigenlijk virtueel 
gewonnen. En als je ziet hoe nieuwe producten worden 

‘Een ceo moet bepaalde 
competenties hebben, maar hij 
hoeft geen IT-deskundige te 
zijn. Hij moet de goede attitude 
hebben.’
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‘Een gevolg 
van de digitale 
netwerkeconomie is 
dat een onderneming 
steeds meer 
verantwoordelijkheid 
krijgt voor de hele 
keten.’
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gelanceerd in de consumentenmarkt, daar wordt een 
leuk filmpje over neergezet op Facebook of YouTube. Met 
wat geluk wordt dat één of twee miljoen keer bekeken; 
daar is geen campagne tegen opgewassen. Je moet de 
beweging van de samenleving volgen. Dat zijn tenslotte 
je klanten.”

Verantwoordelijk voor de keten
Een ander gevolg van de digitale netwerkeconomie 
waarin bedrijven steeds hechter samenwerken, is dat 
een onderneming steeds meer verantwoordelijkheid 
krijgt voor de hele keten. “Ik moet garanderen dat in 
mijn keten geen kinderarbeid voorkomt, en ik moet de 
CO2-emissies in de keten duidelijk maken. Dus waarom 
zou ik niet in mijn keten ook kunnen kijken naar financiële 
aspecten of controleaspecten? We zullen steeds 
vaker bij elkaar in de keuken gaan kijken. Als wij onze 
core-competenties met elkaar verbinden – wat we steeds 
meer gaan doen – dan wil ik als toezichthouder van jou 
weten wat je doet om die keten transparant te maken, 
anders kan ik geen toezicht meer houden.”

Ook hier draait het om het stellen van de juiste vragen, 
zegt Verwaayen. “Als je de verkeerde dingen vraagt, dan 
creëer je een hoeveelheid bureaucratie die nergens toe 
leidt. Als je de goede dingen vraagt, dan denk ik dat de 
transparantie helpt. Daar kunnen we hulp bij gebruiken, 
en accountants zouden die hulp kunnen bieden. Maar, 
nogmaals, dan moet je competenties hebben op 
dit terrein. Je kunt dat niet binnen de muren van de 
onderneming houden, omdat de samenwerking tussen 
organisaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Je 
zult het dus moeten doen in de transparantie van het 
totale proces. Maar als je daar de juiste vragen stelt, 
zijn dat ook relevante vragen voor die onderneming. 
Omdat de organisatie zelf er beter van wordt, en het dus 
toegevoegde waarde heeft.”

Tegenhouden is geen optie
Natuurlijk heeft informatietechnologie ook minpunten, 
erkent Verwaayen. “In Engeland is net een interessante 
studie verschenen. Daarin wordt geconstateerd dat 
een IT-manager die vroeger 100.000 euro verdiende 
tegenwoordig nog maar 60.000 euro verdient, 
terwijl hij even goed is opgeleid en even hard werkt. 
Zijn toegevoegde waarde is verminderd omdat er 
alternatieven zijn. Dat geldt nu voor de IT-manager, maar 

straks gaat het ook op voor de jurist, de accountant en 
veel anderen. Dat komt deels doordat bedrijven hetzelfde 
kunstje ergens anders goedkoper kunnen laten doen, 
en deels omdat er steeds meer intelligente software op 
de markt komt die bepaalde klussen beter kan dan een 
hardwerkend individu. Dat gaat onvermijdelijk gebeuren.”
Het tegenhouden van die technologie is geen optie, 
denkt Verwaayen. “Dat heeft nooit gewerkt, en zal ook 
nu niet werken. Het goede nieuws is wel dat door die 
ontwikkeling de prijs-prestatieverhouding verbetert. En 
het is een economische wet dat we er allemaal beter 
van worden als de prestaties omhoog gaan. Het tweede 
goede nieuws is dat het de mensen met talent en hersens 
de kans geeft om andere dingen te gaan doen. Dat is 
waar innovatie waarde toevoegt.”

Ben Verwaayen is lid van de Raad van 
Commissarissen van AkzoNobel en was van 
september 2008 tot april 2013 CEO van het 
Frans-Amerikaanse Alcatel-Lucent. Hiervoor 
had hij diverse topfuncties waar onder die van 
Non-Executive Director van UPS, CEO/voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de Operating 
Committee BT Group, vicevoorzitter van de 
Raad van Bestuur van Lucent Technologies 
en President en Managing Director van KPN’s 
dochteronderneming PTT Telecom. Verwaayen 
studeerde rechten en internationale politiek aan 
de Universiteit Utrecht.
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‘Je moet IT niet 
overlaten aan  
de IT-mensen’

Prof. dr. Lineke Sneller, hoogleraar Accounting Informatie Systemen 
aan de Nyenrode Business Universiteit, houdt niet zo van stippen op 
de horizon. “IT-projecten lopen vaak een paar jaar. Als je aan het eind 
niet precies hebt gedaan wat je aan het begin hebt gezegd wordt dat 
vaak gezien als falen. Maar het hoeft geen mislukking te zijn.” Wat 
haar wel dwarszit is dat bestuurders en commissarissen nog steeds te 
weinig van IT afweten. Er zou vooral meer aandacht moeten zijn voor 
de mogelijkheden die IT biedt. “Als je niet genoeg naar de kansen kijkt, 
wordt dat uiteindelijk ook een risico.”

Interview door Caroline Zegers en Pieter Peerlings

Lineke Sneller
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De functie chief information officer mag dan nieuw zijn, 
IT is dat zeker niet, weet hoogleraar en cio Lineke Sneller. 
“Het eerste automatiseringsproject van de overheid dat in 
het nieuws kwam omdat het niet goed ging was in 1923. 
De Postcheque- en Girodienst wilde automatiseren, maar 
dat ging helemaal mis. De dienst is een jaar uit de lucht 
geweest en consumenten mochten zelf aangeven wat 
hun laatste saldo was geweest, omdat dat niet meer te 
achterhalen was.” Het is meteen een voorbeeld van het 
risico dat te weinig kennis van IT met zich meebrengt.

Zelfs nu nog staat het onderwerp niet altijd hoog 
genoeg op de agenda van besturen en raden van 
commissarissen, vindt Sneller. “Veel bedrijfstakken in 
Nederland zijn volledig afhankelijk van IT. Dat levert 
zowel risico’s als kansen op en voor de risico’s is nog wel 
aandacht, hoewel die vaak incidentgedreven is. Maar 
de kansen die IT oplevert blijven buiten beeld, en dat is 
zonde. Businessmodellen veranderen door IT, en als je die 
verandering onderschat kun je de boot missen.”

Bedrijven moeten zichzelf opnieuw uitvinden
Er zijn bekende voorbeelden die het belang van IT 
onderstrepen. Sneller: “Denk aan Kodak: het product 

is volledig veranderd, de bedrijfstak is volledig 
gedigitaliseerd. Dat heeft het bedrijf niet goed aan 
zien komen. Ik heb zelf bij PTT Post gewerkt, dat voor 
eenzelfde dilemma stond. E-mail is dé bedreiging 
van de fysieke post. Maar kun je zonder? Dit soort 
thema’s moeten juist aan de orde komen op bestuurlijk 
niveau. Er zijn ook bedrijven die zichzelf wel opnieuw 
uitgevonden hebben. Nokia bijvoorbeeld: begonnen 
in de houtpulp, vervolgens kabels, vervolgens mobiele 
telefoons. Die hebben zich totaal aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. In de komende jaren is het interessant 
om Nokia te volgen: lukt het om na de overname door 
Microsoft weer zo’n transformatie door te maken?” 

Het kan dus. Maar dan moeten bestuurders en 
toezichthouders zich in het algemeen wel meer verdiepen 
in de waarde van IT, vindt Sneller. “Van iedere bestuurder 
wordt een zekere basiskennis van financiën en van HR 
verwacht. Dat is net zo belangrijk als de kennis van de 
specialisten op die gebieden. Hetzelfde geldt voor IT. Er 

moet basiskennis zijn, en dan wel wat meer dan er nu is. 
Daarnaast kan de cio een specialistische rol vervullen.”
Of dat specialisme per se in de raad van bestuur 
vertegenwoordigd moet zijn, hangt volgens Sneller 
van de bedrijfstak af. “De toegevoegde waarde van 
een cio hangt af van het belang dat IT voor een bedrijf 
heeft. De impact op het businessmodel is bij een 
nieuw telecombedrijf anders dan bij een producent 
van tapijttegels. Hoe belangrijker IT is, hoe belangrijker 
de cio. In commissies als audit & risk hoort het thema 
sowieso thuis. Niet alleen omdat er gesproken moet 
worden over IT-risico’s, maar ook omdat het jaarverslag 
in grote mate op IT steunt. Alle getallen komen immers 
uit IT-systemen. Ik denk dat het ook in selectie- en 
benoemingsprocedures een grotere rol zou mogen 
spelen, zeker in bedrijfstakken waar IT cruciaal is. Het 
is typisch Nederlands om dat over te laten aan ‘de 
IT-mensen’. Dat kan in het buitenland echt niet; daar 
voelt iedereen de integrale verantwoordelijkheid.”

Impact van IT-incidenten
Overigens gelooft Sneller dat alle betrokken partijen 
aandacht moeten besteden aan zowel de risico’s als 
de kansen van IT. “Commissarissen kunnen wel extra 
prikkelen als het om de kansen gaat. Het is belangrijk 
om daar tijd voor vrij te maken, want het kan grote 
toegevoegde waarde hebben. De accountant wordt 
doorgaans meer ingeschakeld om op de risico’s te 
letten. Dat kan ook niet anders, zeker nu de scheiding 
tussen advies en controle strikter is gemaakt. Toezicht 
van commissarissen is veelal gericht op risico’s, en dat 
geldt ook voor IT. Meer nog dan bij Financiën en bij 
MVO, omdat IT-incidenten nogal impact kunnen hebben. 
Cyberaanvallen veroorzaken bijvoorbeeld reputatierisico, 
een financieel risico en een continuïteitsrisico. Maar als je 
niet genoeg naar de kansen kijkt, wordt dat uiteindelijk 
ook een risico.” En dat vooruitzicht baart Sneller zorgen. 
“In Nederland volgt 5% van de studenten een technische 
opleiding. Het Europese gemiddelde is circa 10%, en 
in Duitsland is het zelfs 15%. Dat is een risico voor de 
concurrentiekracht van Nederland.”

Het is niet allemaal kommer en kwel, beaamt Sneller. 
“Sinds een paar jaar hebben we bij Nyenrode een MBA 
Business & IT, een cio-opleiding voor mensen uit het 
middle management met een aantal jaren werkervaring, 
die een volgende stap in IT willen zetten. Die opleiding 
is erg succesvol, tegen de markt in. Ik denk dat er 
zelfs behoefte is aan een nog basalere opleiding over 
de vuistregels bij IT: tien vragen die je zou moeten 
stellen bij IT-investeringen. Dat zou ook goed zijn voor 
commissarissen.”

Verdwijnende infrastructuur
Het belang van IT kan moeilijk worden overschat, zegt 
Sneller. “Traditioneel kennen de meeste branches een 
aantal verkoopkanalen: de winkel, de telefonische 
verkoop en de online verkoop. Online wordt overal 

‘Van iedere bestuurder wordt een 
zekere basiskennis van financiën en 
van HR verwacht. Hetzelfde geldt 
voor IT.’
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belangrijker, met name in de bedrijfstakken met 
winkels. Dat er veel winkelstraten leeg staan wordt 
vaak geweten aan de economische crisis, maar ik denk 
dat het een onomkeerbare ontwikkeling is. Mensen 
hoeven de dingen die ze willen kopen niet meer per se 
eerst te voelen. Beginnende internetbedrijven hebben 
er voordeel van dat ze geen andere kanalen in de lucht 
hoeven te houden. Traditionele banken hebben een 
heel andere positie: veel van hun kantoren hebben heel 
weinig bezoekers, maar moeten toch bemand worden. 
De kosten daarvan zijn niet langer op te brengen. 
Vestigingen en winkels gaan verdwijnen omdat dat een 
infrastructuur is die niet meer gevuld wordt en de kosten 
niet meer tegen de omzet opwegen. Of dat een kans is of 
een bedreiging hangt van je positie af.”

Complexe IT-projecten
Een specifiek IT-risico speelt bij overnames. Sneller: “Het 
is complex om IT-systemen in elkaar te schuiven of aan 
elkaar te koppelen, dat wordt wel eens onderschat. 
Anderzijds gaat de aandacht wel erg makkelijk uit naar 
de dingen die niet goed gaan, met name bij de overheid. 
Omdat de overheid transparant moet en wil zijn, komt 
een incident ook snel naar buiten. Maar het wordt 
eenzijdig belicht. Je kunt altijd een soortgelijk project 
vinden dat wél slaagt. Waar het om gaat is dat je kijkt 
waarom het wel of niet goed gaat. En houd er rekening 
mee dat je tussentijds ook wel eens moet bijsturen.”
Vooral de communicatie over tussentijdse wijzigingen is 
van belang, vindt Sneller. “IT-projecten lopen vaak een 
paar jaar. Als je aan het eind niet precies hebt gedaan 
wat je aan het begin hebt gezegd wordt dat vaak 
gezien als falen. Maar het hoeft geen mislukking te zijn. 
Natuurlijk moet je aan het begin specifiek zijn over je 
doelen. Daar ontbreekt het nog wel eens aan, en dat 
is niet handig. Als je de behoefte niet kunt definiëren, 
is het de vraag of je aan een project moet beginnen. 
We hebben het tenslotte over grote investeringen 
die belangrijk zijn voor je bedrijfsvoering en die ook 
risico’s hebben. Maar het is niet erg als het uiteindelijk 
iets anders wordt dan je eerst hebt voorgesteld. Zo zit 

de wereld in elkaar.” IT-projecten blijven nu eenmaal 
ingewikkeld, waarschuwt Sneller. “Je moet niet denken 
dat je eenmalig 50 miljoen uitgeeft, en dat je dan klaar 
bent. Het is geen eenmalige investering. Er is al gauw 
een jaarlijks onderhoud van 15 tot 25 procent nodig. Ook 
heb je in de toekomst altijd oude en nieuwe versies van 
systemen naast elkaar draaien.”

Big data
De komende jaren zal de aandacht verschuiven van 
systemen naar de inhoud van systemen, verwacht Sneller. 
“Big data is een hype, maar ook als het niet ‘big’ is, 
wordt datakwaliteit een groter aandachtsgebied. Dat 
gaat namelijk niet alleen de IT-afdeling aan, maar ons 
allemaal. Er wordt steeds meer gedaan met steeds meer 
data, dus kwalitatief goede data zijn een asset. Het kan 
heel makkelijk fout gaan: een verkeerd vinkje bij de AIVD 
en een Russische asielzoeker wordt ten onrechte in een 
detentiecentrum geplaatst waar hij zelfmoord pleegt. 
Data is één van de thema’s van de komende jaren.”

Prof. dr. Lineke Sneller is hoogleraar Accounting 
Informatie Systemen aan de Nyenrode Business 
Universiteit. Zij onderzoekt met name de waarde 
van informatietechnologie, en de kansen en 
risico’s die IT-systemen te bieden hebben. 
Daarnaast is zij commissaris bij Achmea en lid van 
diverse adviesraden, onder meer bij de Nationale 
Politie. In 2010 werd Sneller CIO of the Year.
Lineke Sneller studeerde econometrie aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam en rondde de 
post-doctorale opleiding voor register-controller 
af aan Nyenrode. Sinds 2005 is zij verbonden 
aan de Nyenrode Business Universiteit, waar zij 
in 2010 promoveerde. Sneller publiceerde onder 
meer over enterprise resource planning, IT Value, 
Green IT, en IT Governance.

‘Als je aan het eind niet precies 
hebt gedaan wat je aan het 
begin hebt gezegd wordt dat 
vaak gezien als falen. Maar het 
hoeft geen mislukking te zijn.’
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D
e digitalisering van de samenleving 
is al een tijd aan de gang, maar 
gaat steeds sneller naarmate de 
technologische mogelijkheden 
toenemen. Met name cloud computing 

en data-analyse hebben grote gevolgen voor de snelheid 
waarmee ondernemingen kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. De economische crisis dwingt tot 
kostenbesparing; tegelijk bieden digitale kanalen nieuwe 
mogelijkheden om markten te ontginnen. Dat zorgt 
ervoor dat bedrijven scherper naar digitalisering kijken. 
Een andere reden om dat te doen is dat nieuwkomers 
een versnelling op de markt teweegbrengen.

In het algemeen kunnen we zeggen dat bedrijven 
digitaliseren, maar het is belangrijk om daarbij onderscheid 
te maken tussen de frontoffice en de backoffice. 
Ondernemingen zijn al langer bezig met het digitaliseren 
van hun backoffice. Veel ondernemingen gebruiken digitale 
kanalen om informatie uit te wisselen met leveranciers en 
voor het inkoopproces.
Inmiddels verschuift de aandacht meer naar de frontoffice, 
en daar ligt het iets genuanceerder. Bij bedrijven die 
producten produceren en leveren, dus de maakindustrie, 
verloopt digitalisering anders dan bij bedrijven waar de 
corebusiness bestaat uit informatievoorziening. In die laatste 
groep digitaliseert vaak de hele bedrijfskolom, terwijl het 
zwaartepunt van de digitalisering bij de zware industrie 
meer ligt bij de backoffice. Bij bepaalde bedrijven neemt 
digitalisering dus de hele bedrijfsvoering over, terwijl het bij 
andere maar een onderdeel is van de bedrijfsvoering. 

Cloud computing
Informatiesystemen worden steeds sneller ontwikkeld, 
terwijl up-frontinvesteringen lager worden. Dat betekent 
dat organisaties digitale processen sneller kunnen 
adopteren en implementeren. Cloud computing wordt 
daarmee een logische optie. Uiteraard creëert dat 
additionele vraagstukken ten aanzien van security en 
privacy, maar cloud computing betekent in elk geval 
dat organisaties zich beter kunnen aanpassen aan 
veranderende marktomstandigheden. Het is daarnaast 
een hulpmiddel voor organisaties die veel geïnvesteerd 
hebben in bestaande systemen en die gebonden zijn aan 
de manier waarop applicaties zijn ingericht.

Data-analyse
Data-analyse gaat veel invloed hebben op het beoordelen 
van processen en de beslissingen die op basis daarvan 
worden genomen. Data-analyse wordt toegankelijker, en 
zal vrijwel overal vaker worden ingezet. Bedrijfsprocessen 
worden daardoor verder geoptimaliseerd. Hoewel 
bedrijven nog dezelfde problemen moeten oplossen 
als voorheen, kunnen ze die oplossingen wel sneller en 
flexibeler vinden. Data-analyse neemt nu al een grote 
vlucht bij het analyseren van trends en het segmenteren 
van klantenbestanden.

Chief digital officer
In een gedigitaliseerde samenleving hoort de digitale 
manier van zakendoen hoog op de agenda van de 
board te staan. Het is dan ook logisch dat de cio, de 
chief information officer, steeds vaker deel uitmaakt 
van de board. Inmiddels is ook de cdo, de chief digital 
officer, bezig aan een opmars. Een cio houdt zich immers 
vooral bezig met informatievoorziening, het onderhoud 
van systemen en de backoffice-ondersteuning van 
het primaire proces. Naarmate dat primaire proces 
digitaler wordt is steeds vaker ook een cdo nodig, die 
zich specifiek concentreert op een digitale manier van 
zakendoen. De cdo is de businessmanager die digitale 
bedrijfsprocessen aanstuurt.

Het succes van nieuwe bedrijven
Digitalisering stelt bedrijven in staat om snel nieuwe 
businessmodellen op te zetten en tot leven te brengen. 
Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die uit het niets 
de markt betreden en het de bestaande orde daarbij 
moeilijk maken. Daarbij hebben ze het voordeel dat ze 
direct volledig digitaal kunnen werken; ze worden immers 
niet gehinderd door verouderde systemen en kunnen 
hun bedrijfsvoering zo instellen dat ze optimaal gebruik 
maken van de laatste technologische mogelijkheden. 
Omdat ze bestaande methoden omzeilen maken zulke 
bedrijven een snelle opmars.

Gevestigde ondernemingen hebben doorgaans niet 
de vrijheid om hun bestaande systemen en processen 
buitenspel te zetten. Ze hebben geïnvesteerd in fysieke 
vestigingen, in hun personeel en in hun infrastructuur, 
en het is moeilijk om daar snel verandering in aan te 
brengen. Daar komt bij dat ze meestal veel aandacht 
besteden aan risico’s, en minder oog hebben voor 
kansen. 

Kansen voor gevestigde namen
Het is lastig om binnen bestaande organisaties digitale 
bedrijfsmodellen te ontwikkelen en tot wasdom te 
brengen. Toch kan het wel. Achmea heeft ervoor 
gekozen om met InShared een onafhankelijke digitaal 
opererende tak op te zetten, die alle voordelen heeft 
van een startend bedrijf. Binck is ingelijfd in de bancaire 
sector, maar heeft wel de mogelijkheid gekregen om zijn 
bedrijfsmodel op zijn eigen manier te blijven uitvoeren.

Raden van bestuur moeten voortdurend op zoek 
zijn naar nieuwe mogelijkheden voor het bedrijf, 
waarbij bestuurders openstaan voor inzichten in 
de marktontwikkelingen en nieuwe technologische 
mogelijkheden. Veranderingen volgen elkaar steeds 
sneller op, en wie de boot mist, loopt een ernstig risico. 
Gevestigde namen hebben één groot voordeel, en 
dat is hun kapitaalkrachtigheid. Ze beschikken over de 
financiën om start-ups van de grond te krijgen en, indien 
ze succesvol zijn, te ondersteunen met middelen die voor 
die start-ups zelf moeilijker toegankelijk zijn.

Mario van Vliet

Partner Deloitte,  

Lid van de Raad van Bestuur

Bijzonder hoogleraar 

Information & Technology 

Management aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam



20

‘Je moet je eigen 
businessmodel 
opnieuw uitvinden’

Digitale trends als mobile, social media en de cloud horen bij alle grote 
ondernemingen op de agenda te staan van het bestuur en de raad van 
commissarissen, vindt cio en auditcommissievoorzitter Willem Eelman. Toch 
is dat in zijn ervaring nog niet overal doorgedrongen. “Het hangt heel erg 
van de mate van maturity af in hoeverre een onderneming digitale trends kan 
omarmen.” Wie niet in staat is om alle mogelijkheden tot innovatie te benutten 
verspeelt zijn concurrentiepositie. “Want anderen, die niet bang zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen en die geen belangen hebben bij de gevestigde orde, staan in de 
coulissen al klaar om het over te nemen.”

Interview door Wim Eysink en Theo Slaats

Willem Eelman
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Het mobiele kanaal, met name smartphones, is zowel 
intern als extern belangrijk, zegt Eelman. “Intern moeten 
werknemers te allen tijde toegang hebben tot e-mail en 
andere bestanden, en moeten ze met collega’s kunnen 
overleggen. Ook de belangrijke bedrijfsapplicaties 
moeten overal beschikbaar zijn. Je kunt ook social media 
aanbieden om mensen beter te laten samenwerken. Dat 
is de interne digitale wereld.”

Het ontstaan van nieuwe businessmodellen
Interessanter is hoe je digitale mogelijkheden kunt 
benutten om je markt te bewerken. Eelman: “Je kunt ze 
gebruiken om efficiënter te worden, maar bovendien kun 
je er op een heel andere manier mee communiceren met 
de externe wereld, met je klanten. Dat is waar de nieuwe 

businessmodellen ontstaan. In bijna alle sectoren zie je nu 
direct-to-consumermodellen, waarbij je de tussenhandel 
in feite uitschakelt door zaken met consumenten te 
doen via webshops. Bepaalde schakels in de keten die 
vroeger noodzakelijk waren, worden overbodig door 
digitale kanalen. De eindproducten van die ketens 
zijn hetzelfde gebleven, maar de manier waarop je 
de eindgebruiker bereikt is fundamenteel veranderd. 
Je ziet dat bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche, 
waar de traditionele intermediair niet meer nodig 
is om de eindgebruiker effectief te benaderen. De 
wetgeving werkt die ontwikkeling in de hand, omdat de 
verzekeraars de kosten van het advies niet meer in hun 
producten mogen verwerken. De consument moet de 
adviseur zelf betalen.
Je ziet het ook in de toeristenindustrie. Hoeveel 
reisbureaus zie je nog in de gemiddelde winkelstraat? De 
grote touroperators hebben tegenwoordig allemaal een 
digitaal kanaal, en een steeds groter deel van de omzet 
loopt via die kanalen.”

Hoe kan een onderneming nu het beste op deze 
trends reageren? “Bestuurders moeten zich allereerst 
afvragen in hoeverre het traditionele winstmodel wordt 
ondergraven door al deze nieuwe trends. Vervolgens 
moeten ze zich buigen over de strategische vraag hoe ze 
die nieuwe digitale mogelijkheden kunnen gebruiken in 
go-to-marketmodellen, zodat hun onderneming ervan 
profiteert.”

Weerbaarheid
Een andere vraag waar bestuurders en auditcommissies 
zich in toenemende mate over buigen is hoe ze moeten 
omgaan met aspecten als veiligheid en privacy, zegt 
Eelman. “Digitale trends dwingen je onderneming er 
namelijk toe om je meer open te stellen voor toegang 
van buitenaf. Sterker nog: dat wordt een deel van je 
businessmodel. De oude, overzichtelijke benadering, 
waarbij je je opsloot achter een hoge firewall en een 
heel gereglementeerde communicatie onderhield met de 
buitenwereld, is volledig op z’n kop gezet. Je personeel, 
je partners, je klanten, je leveranciers zijn met elkaar 
aan het integreren. Dat heeft een enorme impact op de 
cybersecurity.
Die verwevenheid betekent ook dat je steeds 
afhankelijker wordt van elkaar. Hoe kun je je 
weerbaarheid in zo’n wereld handhaven? Neem de 
recente (D)DoS-aanvallen op banken. Zelfs als hackers 
niet in staat zijn je interne systemen aan te vallen, dan 
nog kunnen ze je bedrijf met zulke acties lamleggen 
omdat jouw klanten je uren- of dagenlang niet meer 
kunnen bereiken. Je moet dus op een heel andere manier 
gaan nadenken over security. Dat gaat niet meer alleen 
over het beschermen van je interne systemen door 
firewalls; het gaat over het wezen van je transactiemodel 
en je verdienmodel. Daarom denk ik dat de externe 
component veel aandacht van besturen behoeft. Het is 
belangrijk dat een bestuur die trends begrijpt, en ziet 
welke gevolgen ze kunnen hebben voor de continuïteit 
van de business.”

Is het bestuur op de hoogte?
Hoe haalt een bestuur de benodigde kennis in huis? “De 
klassieke samenstelling van een bestuur, met een cfo 
voor de financiële vraagstukken en een ceo die let op 
het ondernemerschap, is in de huidige situatie misschien 
niet meer voor elke sector toereikend”, denkt Eelman. 
“In de industriële sector valt het nog mee, maar ben je 
een verzekeraar of een bedrijf als Philips, dan moet je 
er toch voor zorgen dat je bestuurders kennis hebben 

‘Bepaalde schakels in de keten 
die vroeger noodzakelijk waren, 
worden overbodig door digitale 
kanalen.’
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van digitale ontwikkelingen. Dat geldt trouwens ook 
voor raden van commissarissen. Die moeten de raad 
van bestuur immers de vraag stellen of de onderneming 
afdoende kan reageren op de kansen én de bedreigingen 
in de markt.”
Voor de gemiddelde bestuurder is dat nogal een opgave, 
erkent Eelman. “Ik weet niet precies hoe de besturen van 
grote Nederlandse ondernemingen zijn samengesteld, 
maar ik geloof niet dat daar veel mensen bij zitten met 
een bewezen track record op digitaal gebied. De meeste 
besturen hebben wel aandacht voor de security, maar 
als je het daar bij laat, dan schiet je in mijn optiek tekort. 
Wie zich alleen maar verschuilt achter hoge muren is niet 
in staat om gebruik te maken van alle mogelijkheden 
tot innovatie. Op de lange termijn verspeel je daarmee 
je concurrentiepositie. Want anderen, die niet bang 
zijn voor nieuwe ontwikkelingen en die geen belangen 
hebben bij de gevestigde orde, staan in de coulissen al 
klaar om het over te nemen.”

Eelman kent de voorbeelden. “Tot voor kort was het heel 
moeilijk om met je mobiele telefoon te bankieren. Een 
nieuwe aanbieder als Alex is vol in dat gat gesprongen. 
Die hebben geen vast kantorennetwerk, doen alles per 
internet en hebben dus veel lagere kosten. Daardoor 
konden ze heel snel business weghalen bij de gevestigde 
banken. Dan zie je dus wat er gebeurt als je die trends 
alleen als bedreigend ziet. Ze zijn ook een mogelijkheid 
om je bedrijf wezenlijk te veranderen en je klanten een 
betere dienstverlening te bieden tegen lagere kosten.
Ik zou ervoor pleiten dat een bestuur een of twee keer 
per jaar een sessie aan zulke vraagstukken wijdt, en 
eventueel een externe adviseur in de arm neemt om te 
zien waar de onderneming op dit gebied staat.”

Het creëren van mogelijkheden
Een cio kan dit soort onderwerpen in z’n eentje niet 
effectief aankaarten, denkt Eelman. “Om dat in grote 
ondernemingen met gevestigde verdienmodellen 
te doen, moet ook de ceo iets begrijpen van de 
mogelijkheden die je kunt creëren. De chief marketing 
officer moet die kansen eveneens zien, zeker als je in 
een markt zit waar je de consument, de eindgebruiker, 
rechtstreeks kunt benaderen. Vroeger deden we aan 
one(Merk)-to-N(Consumenten) marketing, waarbij N 
stond voor een anonieme groep consumenten. De 
campagnes van een merk waren dus afgestemd op een 
doelgroep, maar niet op individuen. Door social media 
kunnen we als merk veel meer een één(Merk)-op-

één(Consument) relatie met de klant opbouwen. In onze 
industrie is dat een revolutie.
Op bestuursniveau moet het besef leven van de 
mogelijkheden die dit schept. Besef ook dat we het 
niet hebben over een aparte IT-strategie; het is een 
bedrijfsstrategie waar IT volledig in verankerd is, en die 
je als onderneming gezamenlijk moet uitvoeren. Elk facet 
van het ondernemingsbeleid en van de strategie moet 
doordesemd zijn van het besef wat de betekenis is van de 
veranderingen die door de technologie mogelijk worden. 
Denk aan nieuwe strategieën, nieuwe verkoopkanalen, 
nieuwe verdienmodellen. Dat is de meest effectieve 
manier om digitale ontwikkelingen op de agenda te 
zetten.”

Snel succes voor starters
Snelheid is een cruciaal aspect waarmee starters zich in 
de digitale wereld kunnen onderscheiden. “Vooral omdat 
ze mobile, social en cloud kunnen combineren. Voorheen 
maakten grote bedrijven de dienst uit, en dat betekende 
dat de markt werd gekenmerkt door een zekere inertie. 
Het succes van een bedrijf hing voor een groot deel 
af van de bestaande marktverhoudingen, waarbij 
schaalgrootte een concurrentievoordeel betekende. Nu 
kunnen starters hun verdienmodel veel sneller opschalen, 
omdat ze zich volledig baseren op een digitale strategie. 
Ze hoeven geen datacentrum te bouwen en geen 
netwerk te creëren. Dat kun je allemaal flexibel inkopen. 
Daarmee zijn de barrières voor kleine spelers veel lager 
geworden.”
De vraag is dus: hoe kun je ervoor zorgen dat je als grote 
speler behendig blijft reageren? “Innovatie komt zelden 
van de grote partijen. Je kunt innovatie daarom het beste 
organiseren in kleine modules, die desnoods los staan 
van de moederorganisatie, en die de vrijheid hebben om 
die innovatie door te duwen en nieuwe businessmodellen 
te ontwikkelen.”

‘Weinig bestuurders hebben een 
bewezen track record op digitaal 
gebied.’
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Willem Eelman is chief information officer bij 
Unilever en voorzitter van de auditcommissie 
van GrandVision, de eigenaar van o.m. de 
opticienketen Pearle.
Na zijn afstuderen aan de Universiteit 
Wageningen volgde hij de Harvard Advanced 
Managementopleiding. In 1989 liep hij stage 
bij Unilever. In de jaren daarna hielp hij bij de 
uitbreiding van Unilever in Tsjechië en Slowakije. 
In Londen was hij namens de afdeling Mergers 
& Acquisition betrokken bij de overname van 
Bestfood in 2000. In 2001 werd hij finance 
director in Duitsland. Na een tussenstop in 
Nederland verhuisde hij weer naar Londen, 
waar hij in 2010 werd benoemd tot global chief 
information officer.

De consument neemt het initiatief
In die businessmodellen kan de consument een andere rol 
toebedeeld krijgen. Waar bedrijven vroeger de kanalen 
bepaalden waarlangs gecommuniceerd werd, zijn het 
nu veel meer de consumenten die via social media en 
smartphones het contact leggen. Volgens Eelman kunnen 
bedrijven daarmee het primaat in de communicatie over 
hun producten verliezen. “De consument reist nog steeds 
en verzekert zich nog steeds uitvoerig. Maar de manier 
waarop hij zijn reis boekt en zijn verzekeringen afsluit, 
die verandert wel. Bovendien wil de consument wel meer 
weten dan vroeger over het product en de onderneming 
waar het vandaan komt, en hij kan ook over die 
informatie beschikken. Hij kan zich via allerlei netwerken 
een mening vormen over de onderneming en over het 
product, zonder dat hij daarvoor rechtstreeks contact 
hoeft te hebben met die onderneming. De onderneming 
is dus de regie kwijtgeraakt over de manier waarop er 
over haarzelf en haar producten wordt gesproken. En die 
controle krijg je ook niet meer terug. Er is een dialoog 
gaande waarin je moet participeren. Je kunt proberen 
die te sturen, maar meer kun je niet doen. Meningen 
over jouw product kunnen zich razendsnel over sociale 
netwerken verspreiden, als ze geëtaleerd worden door de 
juiste opinion makers.”

Veranderende bedrijfsculturen
Bedrijven kunnen daar het beste op inspelen door zelf 
transparanter te worden, denkt Eelman. Ook – of juist 
– als er dingen fout gaan. Als je problemen niet kunt 
tegenhouden, kun je ze immers maar het beste voor zijn. 
“Dat betekent wel dat bedrijfsculturen soms behoorlijk 
moeten veranderen, en dat zijn moeilijke processen. Het 
kan zijn dat je van een marketingmodel dat gebaseerd 
was op campagnes, nu moet omschakelen naar het 
model van een continue dialoog. Ook een bestuur moet 
zich daarvan bewust zijn, en moet zich de vraag stellen 
of de onderneming het juiste antwoord heeft op die 
trends.”

‘Meningen over jouw product 
kunnen zich razendsnel over 
sociale netwerken verspreiden.’

Sneller schakelen
“Wat al deze digitale trends gemeen hebben, is dat 
ze het mogelijk maken dat veranderingen veel sneller 
gaan. Dat komt doordat je met digitale technieken 
minder afhankelijk bent van fysieke assets. Je kunt 
dus veel sneller schakelen, maar aan de andere kant 
komen innovaties die de markt ontwrichten ook veel 
sneller op. Een bestuur moet niet alleen alert zijn op de 
bedreigingen die nieuwe toetreders kunnen vormen 
voor het businessmodel, maar moet ook achterhalen wat 
het bedrijf zelf kan doen om zijn eigen businessmodel 
opnieuw uit te vinden.”
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Digitalisering is, volgens Marinus Minderhoud, zowel 
een bedreiging als een fantastische opportunity. “Bij de 
commissariaten die ik zelf bekleed staat digitalisering op de 
agenda. Zeker in de financiële dienstverlening, waar digitalisering 
onderdeel is van de normale business, is het een integraal 
onderwerp. Het komt bij ons regelmatig aan de orde, omdat 
digitalisering zich afspeelt op het snijvlak van IT en business. 
Het vraagt echter ook nogal wat financiële middelen om dit 
spelletje goed te spelen.”

‘Het kan geen 
kwaad als internet 
opnieuw zou worden 
uitgevonden’

Interview door Sandra Heuts en Jan Buné

Marinus Minderhoud
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‘Een cio kan beter direct onder de 
raad van bestuur opereren. Dan 
moet je hem wel gebruiken in al 
zijn kracht.’

Gebrek aan kennis en middelen is het voornaamste 
struikelblok bij verdergaande digitalisering. Toch doen 
bedrijven er goed aan om niet achter de feiten aan te 
lopen, volgens Minderhoud. Want de gevolgen van 
digitalisering zijn allesomvattend. “Als je niet digitaliseert 
is de bedreiging voor de werkgelegenheid groter dan 
als je het wel doet. Dat het leidt tot een heel andere 
businessaanpak is wat mij betreft zeker. Neem alleen al 
de beschikbaarheid en ontsluiting van big data: al die 
kennis die je hebt over je klanten en je producten. Er 
ontstaat een wenkend perspectief als je die data creatief 
inzet. Je kunt inspelen op wat je klanten op elk moment 
aan het doen zijn, als die klanten dat tenminste willen. 
Wanneer je dat combineert met microsegmentering krijg 
je unieke inzichten. Dat brengt verandering teweeg in het 
verzamelen en rubriceren van gegevens en het clusteren 
van die gegevens tot bruikbare informatie. De cio moet 
zorgen dat de technologie er is en functioneert, maar dit 
soort zaken zit in het hart van de business.”

Basiskennis moet er zijn
Minderhoud noemt het dan ook ondenkbaar dat 
degenen die de business drijven geen kennis zouden 
hebben van deze technologische mogelijkheden. “Net 
zoals je kunt autorijden met een geavanceerd voertuig 
zonder dat je precies weet hoe het werkt. Zolang je maar 
weet hoe je het moet gebruiken. De basiskennis over het 
benutten van die mogelijkheden moet bij de business 
aanwezig zijn. Hoe het technisch ingevuld kan worden, 
dat moet de cio regelen.”

Wakker schudden
Ook commissarissen die er al zitten moeten volgens 
Minderhoud naar dit kennisniveau worden gebracht. 
“Wij evalueren elk jaar het profiel van de dames en 
heren commissarissen, en in zo’n profiel moet je de juiste 
competenties opnemen. Niet iedereen hoeft dezelfde 

competenties te hebben, maar het is wel goed dat het 
hele veld bestreken wordt.” Een organisatie moet niet 
in zichzelf gekeerd zijn, vindt Minderhoud. “Je kunt niet 
alles zelf bijhouden. Dan helpt het soms als iemand je 
wakker schudt. Ik zeg altijd tegen onze accountants dat 
ze bij zo veel gelijkwaardige bedrijven als het onze over 
de vloer komen. Misschien valt het ze wel op dat wij 
dingen systematisch niet doen waar anderen wel mee 
bezig zijn. Als ze dat zien, dan hoop ik dat ze bereid zijn 
om me een schop te geven.”

Collegiale verantwoordelijkheid koesteren
Het aanstellen van een chief information officer in de 
raad van bestuur vraagt ook enige overweging, aldus 
Minderhoud. “Het kan geen kwaad om een cio op 
boardniveau te hebben, maar er zit wel een gevaarlijke 
kant aan. Als er namelijk een cio in de raad van bestuur 
zit, loop je het risico dat de andere leden van de raad 
minder interesse hebben voor IT-onderwerpen. En als er 
iets desastreus is voor collegiale verantwoordelijkheid, dan 
is dat het creëren van zuilen. Daarom kan een cio beter 
direct onder de raad van bestuur opereren. Dan moet je 
hem wel gebruiken in al zijn kracht. Laat hem dus in de 
raad van bestuur uitleg geven en vraag hem om advies als 
er iets speelt. Op die manier doet de hele raad automatisch 
affiniteit met het onderwerp digitalisering op. Dat is 
tenslotte zeer nauw verweven met de strategie zelf.”

Inbreken is te makkelijk
Dat die strategie onder invloed van digitalisering 
ingrijpend zal veranderen, lijdt volgens Minderhoud 
geen twijfel. “Het is fascinerend om te zien hoe je 
technologische ontwikkelingen rechtstreeks kunt 
inbrengen in de business. Er moeten wel vraagstukken 
worden opgelost op het vlak van security en privacy. Ik 
denk dat het geen kwaad kan als internet opnieuw zou 
worden uitgevonden. Internet is niet ontwikkeld voor 
de veelheid aan toepassingen die we eroverheen jagen. 
Het is dus niet gek dat er bijvoorbeeld veiligheidslekken 
in zitten. Het gemak waarmee er valt in te breken 
wordt vaak onderschat. E-mail is net een ouderwetse 
ansichtkaart: iedereen kan meelezen en niemand weet 
zeker dat hij bij de geadresseerde aankomt. Er gaat steeds 
meer privacygevoelige informatie over het internet. 
Waarom hebben we daar geen encryptie-machines 
voor? Als er iets is waar ik van wakker lig, is dat er in het 
elektronisch betalingsverkeer iemand plotseling een paar 
miljard weet af te tappen. Dan zijn de rapen gaar.”

Cybercrime: rol voor Verenigde Naties
Beveiliging en privacy zijn begrippen die elkaar aanvullen, 
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vindt Minderhoud. “We zijn ons er onvoldoende van 
bewust geweest hoe kwetsbaar onze privacy is. Velen 
denken dat de cloud het beste is dat de technologie 
ons de afgelopen tijd heeft gebracht. Ik vind het een 
mooie toepassing, maar er zitten ook veel gevaren 
aan. In de financiële dienstverlening ben je als instelling 
verantwoordelijk voor de veiligheid en de continuïteit, 
ook bij zaken die je uitbesteedt aan anderen. Dat is bij 
veel andere bedrijven niet het geval, en dat punt wordt 
daarom sterk onderschat. Als het gaat om cybersecurity 
moet er niet alleen in Nederland en in de Europese Unie 
worden samengewerkt. Het vinden van een oplossing 
voor de wereldwijde cybercrime is naar mijn oordeel 
essentieel in de toekomst. Cybercrime houdt niet op bij 
landsgrenzen. Daarom zou wat mij betreft het initiatief 
daartoe van de Verenigde Naties moeten komen.”

Maak het bestuur enthousiast
Anticiperen op de ontwikkelingen, dat is waar het 
volgens Minderhoud om draait. “De technologische 
ontwikkelingen gaan razendsnel, en zullen in de 
komende periode alleen nog maar sneller gaan. Als je 
er pas gebruik van gaat maken als ze te koop zijn, dan 
ben je alleen een volger en raak je uiteindelijk achterop. 
Op innovatief gebied presteert de Europese financiële 
sector matig. Je moet zicht hebben op het veranderende 
klantengedrag. Het is gemakkelijk om een website te 
bouwen en daarmee met de klant te communiceren. 
Maar als je niet weet wat de reden voor een klant is om 
de verbinding te verbreken voordat het commerciële doel 
is bereikt, dan is een belangrijk communicatiemiddel 
niet effectief. Dus ook dat gedrag moet je goed meten. 
Daar kan big data een rol bij spelen. Als het bestuur 
de digitalisering onvoldoende aanzwengelt, dan moet 
je daar als commissaris vervelende vragen over stellen. 
Commissarissen zijn er om het bestuur alert te houden, 
en het te enthousiasmeren om zich dit soort zaken eigen 
te maken.”

Gamechangers?
Minderhoud gelooft niet dat alle veranderingen 
revolutionair zijn. “Het lijkt me onzin om te 
veronderstellen dat hiërarchische lagen verdwijnen door 
social media. Die hiërarchie blijft gewoon bestaan, al 
wordt de overgang tussen de verschillende lagen diffuser. 
Die ontwikkeling is onontkoombaar, en daar moet je 
mee leren omgaan. Je moet er niet bang voor zijn, je 
moet er juist gebruik van maken. Analytics is echt een 
gamechanger; cloud is veelbelovend, maar is op dit 
moment nog niet meer dan dat. Ik heb grote zorgen over 
de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de cloud. 

Ik ben ook bevreesd voor de kostenontwikkeling ervan 
in de toekomst. Op het moment dat het gebruik van de 
cloud onomkeerbaar is geworden ben je kwetsbaar, ook 
in termen van geld.”

Groot kan ook voordeel zijn
Veranderingen vragen om aanpassingsvermogen. 
“De huidige technologische mogelijkheden zullen 
vermoedelijk tot gevolg hebben dat de levenscyclus 
van producten en services aanzienlijk korter wordt.” 
Toch denkt Minderhoud dat de financiële sector als 
geheel daar wel op in kan spelen. “Grote bedrijven 
lijden vaak aan inertie. Dat komt dikwijls voort uit 
zelfgenoegzaamheid. Maar groot zijn betekent ook dat je 
het vermogen hebt om belangrijke dingen snel te doen. 
Het gevaar is wel dat je dan ook de weg opent naar grote 
fouten. Maar je kunt ook grote dingen doen door in 
relatief korte tijd veel kleine stappen te nemen. Ik kan me 
niet voorstellen dat je een sustainable business hebt als 
je niet wilt of kunt veranderen. Dat leidt tot verdoemenis. 
Je moet juist nieuwsgierig zijn, zoeken naar iets zonder er 
bang voor te zijn.”

Marinus Minderhoud (1946) volgde een interne 
opleiding in chemie bij Philips Duphar, waar hij 
aansluitend werkte als chemisch analist. In 1967 
stapte hij over naar de Sales Division van IBM. 
Hij zette zijn carrière in de automatiseringssector 
voort in de jaren ‘70 en ‘80. Hij was manager 
van de Hardware Division van Intel, directeur 
Sales en Operations bij Rank Xerox en algemeen 
directeur van Centraal Beheer Automatisering, 
voor hij in 1987 lid werd van de raad van bestuur 
van Postbank. Van 1989-1991 was Minderhoud 
lid van de raad van bestuur van NMB Postbank 
Groep, en van 1991-1998 had hij zitting in de 
raad van bestuur van ING Groep, ING Bank en 
ING Verzekeringen.
Sinds 29 oktober jongstleden is Minderhoud CEO 
a.i. van de Rabobank. Daarnaast is hij Chairman 
van Vodafone Europe en Vodafone International 
Holdings, lid van de raad van commissarissen van 
Achmea en De Friesland Zorgverzekeraar.
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‘Voor de governance van 
digitale verandering is 
nauwe samenwerking binnen 
het directieteam nodig’
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H
et internet heeft de afgelopen tien 
jaar gezorgd voor een fundamentele 
verandering in de manier waarop 
mensen communiceren, klanten zich 
gedragen en bedrijven opereren. 

Iedereen verwacht tegenwoordig dat interactie en 
transacties altijd en overal mogelijk zijn en bovendien 
veilig kunnen plaatsvinden. Daardoor groeit de behoefte 
aan snelle netwerken, geavanceerde mobiele apparaten 
en uitgebreide beveiliging om ervoor te zorgen dat het 
misbruik van nieuwe technologieën beheersbaar blijft. 

Digitale krachten ontwikkelen zich razendsnel en 
verstoren complete bedrijfstakken, maar creëren 
tegelijkertijd mogelijkheden en kansen voor bedrijven 
om te voldoen aan de veranderende behoeften van 
hun klanten, werknemers en leveranciers. Zulke nieuwe 
digitale mogelijkheden worden onder meer geschapen 
door de snelle ontwikkelingen in social media, 
data-analyse, cloud computing, cyber security en mobiele 
toepassingen 

Nieuwe uitdagingen
Bedrijven maken steeds meer gebruik van deze digitale 
ontwikkelingen en passen hun organisatie en hun 
bedrijfsvoering daar op aan. Technologie verandert 
de manier waarop bedrijven met klanten omgaan, 
heeft invloed op vrijwel alle interne processen en 
leidt zelfs tot nieuwe businessmodellen, die moeten 
helpen om maximaal voordeel te behalen uit de 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat voordeel 
kan leiden tot omzetgroei, efficiëntere en effectievere 
bedrijfsprocessen of het ontwikkelen van nieuwe 
producten en diensten voor bestaande of nieuwe 
markten en klanten.

Digitalisering brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. 
Tijdig innoveren is belangrijker dan ooit. Ondernemingen 
krijgen te maken met meer bedreigingen. De markt kan 
ineens overspoeld worden door goedkope alternatieven 
voor bestaande producten, en goede innovatieve ideeën 
moeten soms in een heel andere richting worden gezocht 
dan gebruikelijk. Daarbij is innoveren alleen niet genoeg: 
wie de concurrentie voor wil blijven moet het ook nog 
eens snel doen.

Digitale technologie creëert dus veel nieuwe 
mogelijkheden, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. 
Uit onderzoek blijkt dat een goede organisatiestructuur 
en governance belangrijk zijn om een digitale 
transformatie succesvol te ondersteunen; de juiste 
coördinatie en het delen van digitale initiatieven, in 
lijn met de bedrijfsstructuur, cultuur en strategische 
prioriteiten, zijn daarbij essentieel. Ineffectieve 
governance zorgt uiteindelijk voor gemiste kansen, wat 
de digitale verandering van een bedrijf onnodig risicovol 
en kostbaar maakt.

Nauwe samenwerking
Voor de governance van digitale verandering is een 
nauwe samenwerking binnen het directieteam nodig 
tussen de chief marketing officer, de chief innovation 
officer, de chief risk officer en de chief information 
officer. In een aantal bedrijven is ook de nieuwe functie 
van chief digital officer al gesignaleerd. De chief digital 
officier is aangesteld om in een complexe en snel 
veranderende omgeving (en over de bedrijfsfuncties 
heen) de organisatiebrede digitale transformatie te 
overzien. Uit onderzoek onder bedrijven blijkt dat 
het govenancemodel op verschillende manieren kan 
worden opgezet. Sommige bedrijven kennen een digital 
governance committee, waarin senior executives uit 
verschillende disciplines zitting hebben. Ook het opzetten 
van een gedeelde digital unit kan een oplossing zijn. 
Zo’n unit brengt experts met specifieke digitale kennis 
en ervaring samen en zorgt voor een versnelde uitrol van 
digitale transformatie in de organisatie. De chief digital 
officer kan een welkome toevoeging aan zo’n unit zijn, al 
hangt dat mede af van de verantwoordelijkheden en de 
scope die aan deze functie worden gegeven. 

Leiderschap is doorslaggevend
Hoe de governance ook wordt vormgegeven, van 
doorslaggevend belang is de impact die de governance 
heeft op de digitale transformatie. De meeste senior 
executives moeten permanent betrokken zijn bij dit 
proces. Door digitalisering worden business cycles 
immers korter, sneller en meer geïntegreerd, loopt de 
bedrijfsreputatie meer risico doordat incidenten op 
sociale media breed kunnen worden uitgemeten en is 
er een toenemende vraag naar kennis en ervaring uit 
alle delen van de organisatie. Het hebben van een chief 
digital officer helpt, maar uiteindelijk blijft een succesvolle 
digitale transformatie afhangen van top-down 
leiderschap dat samenwerking tussen verschillende 
functies faciliteert. 

Het optimale governancemodel wordt uiteindelijk 
bepaald door de digitale volwassenheid van de 
organisatie. Omdat digitale ontwikkelingen voortdurend 
veranderingen met zich meebrengen, moet ook het 
governancemodel regelmatig aan die ontwikkelingen 
worden aangepast. De meeste organisaties zullen 
moeten zoeken naar de vorm die het beste bij hen past. 
Toch is het belangrijk dat ze die zoektocht daadwerkelijk 
ondernemen, want het ontbreken van de juiste 
governance is in elk geval niet bevorderlijk voor een 
succesvolle digitale transformatie.

Vincent Rutgers

Partner Deloitte Digital
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‘Ik heb liever 
een speedboot 
dan een olietanker’ 

Interview door Wim 
Eysink en Jan de Rooij

Ritchy Drost
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Liberty Global is ‘s werelds grootste kabelbedrijf. Het voert 
onder meer de merken Virgin Media, Telenet en UPC, en 
heeft 36.000 medewerkers en 24 miljoen klanten in 14 
landen. Met die omvang is Liberty Global geen traditioneel 
kabelbedrijf meer, volgens cfo European Operations Ritchy 
Drost. “We noemen onszelf ‘entertainmentbedrijf’.” Dat 
entertainment beperkt zich allang niet meer tot radio en 
televisie. Digitale technologieën worden steeds belangrijker 
en veranderen de manier waarop mensen communiceren, 
informatie tot zich nemen en toegang hebben tot 
‘entertainment’. Dat gaat samen met een heroriëntering op 
wat en hoe Liberty Global aan de klanten moet leveren. 
Toch heeft het digitale Liberty Global ook nog traditionele 
trekken. “Ons bedrijf is nog deels traditioneel ingedeeld, 
met verschillende afdelingen die als silo’s opereren, maar we 
werken meer en meer samen in horizontale teams.”

“Alles draait om digital”, stelt Drost vast. “De 
consument is aan het veranderen. Dat is, samen met 
de technologische ontwikkelingen, de drijvende kracht 
achter wat je maakt of verkoopt. We zijn bezig om de 
consumentenbehoefte te vertalen in wat technologisch 
mogelijk is. Dat vereist ook een verandering in het 
(commercieel) denken. Vroeger verkochten we wat we 
maakten; nu proberen we te maken wat verkoopt.”
De klant heeft inmiddels volop keuze, zegt Drost, en 
Liberty probeert zo veel mogelijk keuze te bieden. “Met 
onze Horizon Mediabox (een digitale videorecorder 
annex draadloze multimedia-gateway, red.) heb je één 
apparaat waarin je het hele digitale domein kunt vangen. 
Maar de sleutel ligt niet alleen in wat je aanbiedt aan 
klanten, maar ook bij de vraag of je de uiteindelijke 
customer relationship hebt. Wij bieden onze diensten 
aan via ultramoderne, innovatieve netwerken. Wij 
proberen te allen tijde een digitale snelweg te zijn die 
steeds verder kan uitbreiden. Daarbij zal de industrie wel 
moeten kijken naar hoe het steeds toenemende gebruik 
hiervan geregeld gaat worden. We blijven echter continu 
innoveren en investeren in ons netwerk om klanten te 
blijven geven wat ze willen.”
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Sneller en beter
Die digitale focus wordt langzamerhand in het hele 
bedrijf doorgetrokken, legt Drost uit. “De cloud stelt ons 
in staat om producten sneller aan te passen. Van alles 
wat wij doen kun je stellen dat anderen dat uiteindelijk 
ook gaan doen; wij willen het alleen sneller doen, en 
vooral beter. Je moet je als bedrijf dus zo organiseren dat 
je altijd effectief, efficiënt en bovenal innoverend bent. 
We bekijken continu wat dat intern voor ons betekent. 
We hebben een cio die verantwoordelijk is voor de 
‘achterkant’, maar ook steeds meer voor de ‘voorkant’. Hij 
beheert de informatie, kennis, kunde en mogelijkheden 
die je klanten kunt aanbieden. Ons bedrijf is nog deels 
traditioneel ingedeeld, met verschillende afdelingen die 
als silo’s opereren, maar we werken meer en meer samen 
in horizontale teams.”

Dat de traditionele kabelaar steeds digitaler wordt is ook 
te merken aan de rol die de hardware en software speelt 
bij productinnovatie. “Hardware is uiteindelijk alleen een 
verpakking; het zijn de componenten in de hardware 
en de software die de diensten intelligent maken. We 
kunnen al heel veel functionaliteiten live zetten via 
software-updates. Je diensten alsmaar volledig in devices 
blijven duwen werkt niet. Gaat zo’n device kapot, dan 
moet je naar de klant om te zien wat er aan de hand is. 

Door steeds meer intelligentie naar de cloud te halen ben 
je in staat om klanten snel en op afstand te helpen als 
dat nodig is. Ook is het letterlijk kapitaal dat je wegzet, 
en dan hoop je maar dat de klant er goed mee omgaat. 
Nu zijn we niet alleen de diensten die in het doosje zitten 
naar de cloud aan het brengen, maar zijn we ook de 
huisjes die we her en der in de stad hebben staan waar 
onze hubs in zitten aan het ‘virtualiseren’. We hebben 
inmiddels hubs die meerdere landen bedienen.”

‘Ik zit vrijwel nooit met mijn 
neus in rapporten; ik spar veel 
met mensen. Dan kom je op 
andersoortige vragen.’

Nieuw soort leiderschap
De virtualisering grijpt overal om zich heen, en brengt 
ook meer dynamiek met zich mee. Drost: “In het verleden 
was onze business veel voorspelbaarder en gemakkelijker. 
Het aantal klanten was stabieler. Er liep er wel eens eentje 
weg of er verhuisde eens iemand, maar wie analoge 
televisie wilde kwam automatisch naar de kabelaar. Er 
waren geen grote, schoksgewijze bewegingen, en dat 
betekende dat ik het resultaat van de business tot op 
de millimeter nauwkeurig kon voorspellen. Die situatie 
is compleet veranderd. De klant heeft veel meer keuze 
door het toetreden van concurrenten in het afgelopen 
decennium. De technologie gaat snel, concurrenten 
bewegen sneller en nieuwe concurrenten komen sneller 
opzetten. We kijken niet meer naar een markt waarin je 
te maken hebt met een olietanker die rustig naar links 
of naar rechts vaart. We willen echter een bedrijf blijven 
met een stabiele en voorspelbare omzetgroei en dito 
cashflow, ook omdat beleggers dat graag zien. Door de 
toegenomen dynamiek in de markten waarin we actief 
zijn komen er ook nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over 
hoe te investeren. Traditioneel, dus per land? Of juist met 
de focus op een bepaald land? Alles verschuift. Dat zijn 
we aan het inbouwen in de organisatie. Ik heb tijd en 
moeite gestoken in het veranderen van de cultuur van de 
finance-organisatie. We moeten namelijk meeveranderen 
met de omgeving.”

Nieuwe dingen leren, daar gaat het om, denkt Drost. 
Dat vraagt ook om een nieuw soort leiderschap. 
“Mijn voorganger, waar ik veel respect voor heb, was 
iemand die vooral boven rapporten hing en twintig 
keer sneller kon rekenen dan ik. Ik zit vrijwel nooit met 
mijn neus in rapporten; ik spar veel met mensen. Dan 
kom je op andersoortige vragen. Met ons traditionele 
rapportagesysteem kan ik steeds minder. Dat heeft 
met persoonlijke voorkeur te maken, maar ook met 
de tijdgeest. Ik zoek mensen die niet alleen kunnen 
uitleggen wat er gebeurd is, maar ook wat er kan en 
moet gebeuren, en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. 
Als ik met een ingewikkelde financiële vraag zit, dan wil 
ik liever niet eerst drie weken al onze landen langslopen 
om tot het antwoord te komen. Dat leidt bij mij tot 
professionele onrust. Ik heb liever een speedboot dan 
een olietanker.”

Daadkrachtig digitaliseren
Om te groeien zal de organisatie moeten veranderen, 
denkt Drost. “Groei is niet meer een kopietje van 
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hetzelfde plus een beetje meer. Liberty was en is een 
strak geleide organisatie, maar de uitdaging is om het 
corporate denken te laten schakelen. Daar is een shift 
voor nodig in het type leiders. Onze ceo heeft gelukkig 
altijd een duidelijke mening over het klantproces of 
over productontwikkeling. Dan krijg je discussies die 
ergens over gaan. Ik zie regelmatig dat onze ambities 
groter zijn dan de beschikbare middelen. Dat beschouw 
ik als een compliment, een teken van gezondheid. Dit 
betekent dan dat we de juiste prioriteiten moeten stellen. 
Vroeger begon innovatie met graven in de grond. Nu 
is daadkracht nodig om te innoveren en digitaliseren. 
We gaan een kanteling maken. Vergeleken met vroeger 
investeren we een veelvoud in innovatie.”

Omdat Liberty op veel fronten actief is, werkt een 
klassiek top-down-leiderschap niet, aldus Drost. “Het 
traditionele concurrentieveld is gewijzigd. Vroeger 
was het simpeler: per markt had je één concurrent. 
Nu komen we dezelfde grote concurrenten in veel van 
onze markten tegen. Concurreren kunnen we alleen 
goed als we intern veel meer één worden. Op sommige 
onderdelen zijn we nog bezig om de laatste stappen 
te zetten; bijvoorbeeld voor wat betreft ERP-systemen, 
waar we nog deels met minder geïntegreerde systemen 
werken. We moeten eigenlijk één keer goed in het 
systeem investeren, dan hebben we een enorme stap 
voorwaarts gezet. Dat betekent veel voor de huidige 
manier van werken bij Finance, en biedt meteen een 
veelheid aan nieuwe mogelijkheden. Onze kracht is 
dat we bij grote agendapunten steeds minder aan 
exclusiviteit doen. Bij belangrijke thema’s benoemen 
we geen afdelingseigenaar, maar we bespreken die in 
management-teammeetings. Lukt dat niet, dan beleggen 
we er extra sessies voor. Daar zitten niet alleen de 
‘baasjes’ bij. Wij willen de relevante mensen aan tafel 
hebben.”

De heilige grens van de privacy
De digitale wereld biedt ook mogelijkheden waar Liberty 
bewust geen gebruik van maakt, zegt Drost. “Wij gaan 
extreem vertrouwelijk om met gegevens van klanten en 
leggen alleen gegevens vast met expliciete instemming 
van de klant. Het thema privacy zit diep geworteld in 
het dna van ons bedrijf. We hebben ook een aparte 
privacy-afdeling ingericht. We weten minder van klanten 
dan klanten denken dat wij van ze weten, omdat we het 
niet vastleggen. Onze uitdaging is dat we van origine 
een bedrijf waren waarbij systemen zijn ingericht vanuit 

de gedachte aan netwerkaansluitingen, en minder in 
termen van de klant die daar al dan niet achter zit. We 
zijn de laatste jaren sterk veranderd en het denken vanuit 
de klant staat daarbij voorop. We gaan een proces van 
transformation door. Daar heb je andere mensen voor 
nodig, daar staat of valt het mee. Het vergt een ander 
soort wendbaarheid van het hele managementteam. En 
daar kan ik het nodige aan bijdragen. Op dit moment ben 
ik de juiste man op de juiste plaats.”

‘Vroeger begon innoveren 
met graven in de grond. Nu 
is daadkracht nodig om te 
digitaliseren en innoveren.’

Ritchy Drost (1974) volgde een opleiding 
bedrijfseconomie bij de VU in Amsterdam. Van 
1997 tot 1999 was Drost accountant bij Arthur 
Andersen. Daarna stapte hij over naar UPC (de 
voorloper van Liberty Global). Hij begon als 
manager External Reporting van UPC NV, het 
toenmalige Europese hoofdkantoor, en stapte 
na ruim een jaar over naar UPC Nederland. Daar 
was hij meer dan 10 jaar werkzaam, waarvan 
de laatste jaren als cfo. Sinds 2010 is Drost cfo 
European Operations bij Liberty Global. Drost is 
tevens lid van de raad van toezicht van Alzheimer 
Nederland.
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“Het is een geweldige tijd om technologische antwoorden 
te vinden op allerlei vraagstukken.” Als ceo van Siemens is 
Ab van der Touw zeer goed op de hoogte van de kansen die 
digitale ontwikkelingen bieden. Maar hij is ook zeer gespitst 
op de risico’s. Cybersecurity is van fundamenteel belang bij 
de activiteiten van bedrijven. Niet iedereen is van dat belang 
doordrongen. Raden van bestuur en commissarissen houden 
zich meer bezig met finance dan met IT. “Men heeft gewoon te 
weinig ervaring op dat gebied.”

‘Het is een geweldige 
tijd om technologische 
antwoorden te vinden’

Interview door Pieter Peerlings

Ab van der Touw
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Dat de meeste mensen nauwelijks oog hebben 
voor digitale veiligheid illustreert Van der Touw met 
een voorbeeld. “De ceo van een telecombedrijf 
praat regelmatig met collega’s over het belang van 
cybersecurity. Na zo’n gesprek geeft hij dan een usb-stick 
aan de secretaresse, met de vraag of ze dat even kan 
openen. En vrijwel iedereen doet dat zonder nadenken. 
Men is zich er niet van bewust hoe gevaarlijk dat is.”
Van der Touw gaat bij Siemens over de kritieke 
infrastructuur, en die is naar zijn zeggen ‘vergeven 
van embedded software’. Die software verhoogt de 
gebruiksvriendelijkheid, maar biedt ook openingen voor 
misbruik.

Spionage
“Bij Siemens doen 30.000 man aan research 
and development, waarvan er 20.000 software 
ontwikkelen, voornamelijk voor hogesnelheidstreinen 
en energiecentrales. Voor ons is het dus een core 
competence om ons bewust te zijn van de gevaren voor 
kritieke infrastructuur. Ook al omdat niet alle landen 
waar we opereren even stabiel zijn als Nederland. Veel 
software die nu gebruikt wordt is al wat ouder en 
ongedocumenteerd, en is daarmee extra kwetsbaar. 
In de begintijd maakte niemand zich zorgen om 
cybersecurity, dus er zijn nogal wat systemen waar je 
vrij gemakkelijk in kunt.” Bedrijfsspionage is aan de orde 
van de dag, zegt Van der Touw. “Wij krijgen wereldwijd 
training in tegenmaatregelen. Want dat is feitelijk het 
grootste gevaar: dat kritieke kennis wordt gestolen, of 
dat ermee gemanipuleerd wordt.”

Er wordt veel meer gespioneerd dan we denken, weet 
Van der Touw. “Nederland is open en netjes, en denkt 
dat de rest van de wereld dat ook is. Maar in andere 
landen hebben ze minder scrupules. Er zijn bedrijven en 
staten die heel bewust spioneren. Stel je een land voor 
dat de ambitie heeft om superieure auto’s te maken, en 
dat heel graag even wil inloggen bij bijvoorbeeld BMW 
of Audi om toegang te krijgen tot de broncodes van de 
software van die auto’s. Alles zit in software, vanaf het 
ontwerpproces tot aan de productie en het onderhoud. 
Dat is kennis van honderdduizenden manjaren, en die kun 
je soms gratis en voor niets krijgen. Als je weet hoe het 
werkt is dat niet zo moeilijk.”

Cybergerelateerde kansen en risico’s
Een goede manier om het thema meer onder de 
aandacht te brengen van het bestuur is om aan te 
haken bij risicomanagement, denkt Van der Touw. “Bij 
de bestaande enterprise risk management systems 
zet je kansen en risico’s op een rijtje. Dat framework 
is heel geschikt om de cybergerelateerde kansen en 
bedreigingen te bespreken. Het staat namelijk toch al op 
de agenda van de raad van bestuur en van de raad van 
commissarissen.”
Naarmate de kennis van de risico’s toeneemt, neemt 
de naïviteit af, al verwacht Van der Touw dat er eerst 
een paar incidenten moeten plaatsvinden voor er echt 
actie wordt ondernomen. Terwijl het gevaar toch heus 
reëel is. En het beperkt zich niet tot het bedrijfsleven. 
“Toen het Nederlandse leger afscheid nam van zijn 
tanks vroegen sommigen zich af hoe dat nou moest 
met onze verdediging. Maar die tanks spelen daar geen 
enkele rol bij, dat is nostalgie. Het gevaar komt nu uit de 
stekkerdoos.”

Een ander risico is de gevoeligheid van digitale systemen 
voor storingen. “Dat is een directe bedreiging van je 
bedrijfszekerheid. Als het netwerk uitvalt, kun je iedereen 
naar huis sturen. En juist wij zijn daar erg afhankelijk van. 
In India is er zo vaak geen stroom, dat ze wel zorgen 
voor analoge of digitale alternatieven om door te kunnen 
gaan. Op dit moment lopen wij dat risico niet, maar 
vergis je niet: de veranderingen in de energiehuishouding 
en de opwekking van energie leiden tot een enorme druk 
op het transmissie- en transportnetwerk. Het gevolg zijn 
meer storingen met mogelijk fatale gevolgen. Er moeten 
enorme inhaalslagen worden gemaakt.”

Business ontwikkelen
Kansen zijn er natuurlijk ook. Meer dan genoeg zelfs, 
volgens Van der Touw. “Nederland is een van de meest 
technologisch vooraanstaande landen, met een grote 
welvaart en een open cultuur. Nederland is daarmee 
heel goed gepositioneerd om die kennis toe te passen en 
wereldwijd te exploiteren. We kunnen dus echt business 
ontwikkelen op dit gebied. Ik ben zelf betrokken bij een 
samenwerking onder de naam Hague Security Delta, 
tussen een aantal marktpartijen, de overheid en het 
European Network of Cyber Security. De bedoeling is om 
in Den Haag een campus te ontwikkelen waar overheid, 
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bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Dat is zowel 
voor Nederland als voor Den Haag een kans.”

Samenwerken
Van der Touw gelooft sterk in de voordelen van een 
transparante samenwerking tussen bedrijfsleven en 
overheid. “Siemens werkt aan een opleiding tot medisch 
technoloog, samen met de universiteiten van Groningen 
en Twente en tientallen mkb-bedrijven. Uit de apparatuur 
die daarvoor wordt ontwikkeld komen toepassingen die 
zelfs de bedenkers niet hadden voorspeld, en die alleen 
maar kunnen ontstaan omdat de deelnemende partijen 
beseffen dat ze samen meer kunnen dan alleen. Of neem 
een spoortraject. Dat kun je alleen efficiënt aanleggen als 
overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Treinen 
zelf kunnen ook het beste worden ontworpen als bekend 
is waar ze moeten worden ingezet, en aan welke eisen 
ze moeten voldoen. Die samenwerking moet innig zijn, 
zodat potentiële problemen in een vroeg stadium worden 
herkend. Dan kun je er iets aan doen voor het probleem 
werkelijkheid wordt.”

De toekomst ligt bij de smart networks, denkt Van 
der Touw. “In de energiesector heet dat overigens 
smart grids, wat ook de naam is van onze eigen 
wereldwijde divisie op dat gebied. Zowel daar als bij de 
verkeersinfrastructuur moet je de netwerken intelligenter 
maken om de energieconsumptie en de kosten naar 
beneden te brengen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
dijken. Nederland is van dijken afhankelijk. We werken 

met TNO aan een project waarbij we slimme sensoren 
gebruiken om te meten wanneer een dijk gebreken gaat 
vertonen en je hem dus zou moeten verstevigen. Nu 
weet je dat niet, en dus versterken we dijken onnodig, 
om maar zeker te weten dat ze niet doorbreken. We 
stoppen er voor miljoenen euro’s aan zand en puin in, 
maar eigenlijk is dat geld weggooien. Door sensoren te 
plaatsen kun je veel gerichter zeggen waar de risico’s 
zitten. Iets dergelijks geldt ook voor het verkeer. Door 
meer informatie te verzamelen over verkeersstromen kun 
je ingrijpen voor er problemen ontstaan.”

Blijvende transparantie
Smart networks hebben ook een nadeel, en dat is dat 
ze inbreuk kunnen maken op de privacy. “Met een 
slim gebouwensysteem of een smart grid kun je tot op 
huisadres en persoonsniveau in de gaten houden wat 
er gebeurt. Ik ben in Texas bij bepaalde power grid 
companies geweest. Die zijn zeer vooruitstrevend in 
die smart grids, want als er een probleem is in het net 
moet je snel kunnen zien waar dat is. In Texas moet je 
immers grote afstanden overbruggen, en je wilt niet 
voor niets 80 kilometer naar een boerderij rijden. In die 
grids hangen camera’s, tot op huisniveau aan toe. In de 
controlekamer van dat bedrijf zie je dus dat meneer X 
van die en die gemeente op dit moment zoveel energie 
gebruikt, en dat zijn vrouw weg is. Dat zou in Nederland 
niet zijn toegestaan. Maar die mogelijkheden zijn er wel. 
We zijn zo transparant geworden als de pest.”

‘Als het netwerk uitvalt, kun 
je iedereen naar huis sturen.’
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Die openheid is blijvend, zegt Van der Touw, omdat 
de voordelen ervan te groot zijn. “Kijk eens naar de 
geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Er gaat 
onvermijdelijk veel meer digitale bewaking plaatsvinden. 
Dat brengt allerlei risico’s met zich mee voor de privacy 
en de bescherming van de persoonlijke integriteit. Er zal 
dus ook nieuwe regelgeving komen om slimme netten 
af te schermen, en om die wetten te handhaven is blauw 
op straat minder relevant. Je moet eerder meer blauw in 
het stopcontact hebben. Ik denk dat de Belastingdienst, 
de milieuautoriteiten en het Openbaar Ministerie extreem 
achterlopen op dat vlak.”

Privacy
Het opgeven van privacy kan ook vrijwillig gebeuren. 
“In Groningen nemen we deel aan een project waarbij 
we mensen op individuele basis volgen. We brengen 
alles in kaart, van hun eet- en sportgedrag tot hun 
werk, hun medicijngebruik, hun ziekten en genen. Je 
kunt dan bepalen waar mensen met bepaalde genen en 
een bepaald leefpatroon wel of geen baat bij hebben 
als het om hun gezondheid gaat. We ontwikkelen dus 
personalised medicine. De bedoeling is om ervoor te 
zorgen dat mensen als ze ouder worden twee jaar langer 
gezond blijven. Dat betekent dat de gezondheidszorg 
enkele miljarden goedkoper kan, en dat de kwaliteit 
van leven stijgt. Dat is iets wat heel veel mensen willen. 
De prijs die je daarvoor betaalt is dat je hele hebben en 
houden gevolgd wordt, maar er zijn genoeg mensen die 
er vrijwillig aan meewerken. Het is namelijk ook in hun 
persoonlijk belang.”

Van der Touw heeft duidelijk plezier in zijn werk. “Het 
is een geweldige tijd om technologische antwoorden te 
vinden op allerlei vraagstukken. Je moet je voorstellen 
dat je degene bent die de technologie ontwikkelt die 
de fileproblematiek min of meer oplost, zonder het 
asfalt aan te passen. Er zijn miljarden te winnen in de 
gezondheidszorg en in de energievoorziening. Er zijn 
slimme oplossingen mogelijk om het net efficiënter te 
laten functioneren. Er wordt ontzettend veel verspild in 
deze samenleving. Het is toch prachtig om dat op een 
slimme manier tegen te gaan?”

Drs. Ab van der Touw (1955) studeerde 
geschiedenis en klassieke talen aan de 
Universiteit van Leiden en heeft een MBA in 
supply chain management. Sinds 1985 was 
hij werkzaam in diverse bestuursfuncties, 
waaronder divisie directeur Engineering 
& Services, Industrial Solutions, Water & 
Technologies en Oil & Gas bij Siemens. Sinds 
2010 is hij bestuursvoorzitter van Siemens 
Nederland.
Daarnaast is hij lid van de commissie Nationale 
Veiligheid (NIVD), voorzitter van het Dutch 
Ambassadors Diversity Network, commissaris 
bij Deloitte, Jet-Net en Rabobank Vlietstreek-
Zoetermeer, lid van de raad van advies Defensie 
en Veiligheid van TNO en lid van het dagelijks 
bestuur van VNO-NCW.

‘Er wordt ontzettend veel verspild 
in deze samenleving. Het is toch 
prachtig om dat op een slimme 
manier tegen te gaan?’
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Contact

Deloitte heeft haar kennis en ervaring rond de agenda 
van bestuurders en commissarissen gebundeld in 
het Deloitte Executive Programma. In de context 
van dit programma onderzoekt Deloitte de impact 
van ontwikkelingen op het vlak van besturing, 
risicobeheersing, toezicht en compliance gericht op 
de rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders, 
commissarissen en toezichthouders. 

De interviews in deze uitgave zijn afgenomen door senior 
partners van Deloitte met uitgebreide ervaring op het 
vlak van boardroom consulting. Zij zijn graag bereid u te 
adviseren over governance vraagstukken.
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Staat digital al op uw strategische agenda?
Digitalisering van uw bedrijfsstrategie is een onontkoombaar aspect 
waar we allemaal mee te maken krijgen. U ook. Maar wie helpt u om die 
transformaties in goede banen te leiden?
 
Deloitte Digital is een onderdeel van Deloitte, dat gespecialiseerd is in 
het van A tot Z  opzetten en uitwerken van digitale transformaties.  
Van strategie naar creatie, van activatie tot uitvoering; een integrale 
aanpak die garant staat voor succes. 

Kijk op www.deloittedigital.com/eu of neem contact op via  
digital@deloitte.nl
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