
Innovaties volgen elkaar sneller op
dan ooit. De exponentiële vooruit-
gang ontwricht prijzen, producten en
businessmodellen. Maar ze biedt ook
enorme kansen – als u bereid bent
mee te surfen op de golven van dis-
ruptie.

In 2007 kostte een onbemand vliegtuigje 400.000dollar. Vandaag haalt u een drone in huis voor 100
dollar. De technologie is in minder dan tien jaar

geëvolueerd van een onbetaalbaar gadget naar een
innovatief, gemakkelijk te verkrijgen product dat de
businessmodellen van postbedrijven gevoelig in de
war kan sturen. Of neem een 3D-printer. Die zijn de
afgelopen zeven jaar liefst 400 keer goedkoper
geworden. Robots, tot voor kort sciencefiction,
duiken vandaag op in alle industrieën. En amper twee
decennia na de algemene intrede van internet, liggen
de ‘slimme’ wekkerradio’s, thermostaten en
uurwerken gewoon in de winkel.
We leven in een nieuwe wereld, een wereld waar
technologie evolueert met een exponentiële snelheid.
De impact van de stortvloed aan innovaties is enorm.
Neem nu de smartphone in uw achterzak, met zijn
fototoestel, gps en misschien zelfs enkele e-books. Hij
biedt virtuele alternatieven voor producten die tot
voor kort gewoon in de winkel lagen. Omdat er plots
een eenvoudig virtueel alternatief op de markt is,
verliest het oorspronkelijke product snel zijn waarde.
Zodra een product gedematerialiseerd is en zijn
waarde verliest, wordt het automatisch
gedemocratiseerd: het wordt overal en voor iedereen

toegankelijk. Deze evolutie typeert de zogenoemde
‘disruptieve groei’: vooruitgang door ontwrichting.

WERKGELEGENHEID
De disruptieve groei gaat verder dan de smartphone
in uw achterzak. Het vakblad MIT’s Technology
Review voorspelt dat 45 procent van de huidige
banen zal verdwijnen in de komende twee decennia,
als gevolg van de ontwikkelingen in artificiële
intelligentie en robotics. Volgens een recent rapport
van ING, dat de automatiseringskansen berekende
aan de hand van de opsplitsing van de tewerkstelling
in België, is liefst 49 procent van de banen in ons land
vatbaar om geautomatiseerd te worden.
‘Deze ontwikkelingen zorgen inderdaad voor
uitdagingen, maar ze bieden evengoed kansen’, zegt

Guido Vandervorst, managing partner Innovation bij
adviesbureau Deloitte. ‘Als ondernemers in België
deze kansen aangrijpen, zijn er talloze mogelijkheden
om werkgelegenheid te creëren.’
Om zijn positieve visie op de recente ontwikkelingen uit
te dragen, lanceert Deloitte de komende maanden de
bewustwordingscampagne Tomorrow is Today. ‘Omdat
de toekomst toebehoort aan wie de wereld vanuit een
ander perspectief durft te bekijken en vandaag al zoekt
naar innovatieve oplossingen voor morgen’, aldus Rik
Vanpeteghem, CEO van Deloitte België.

BEST OF BOTH WORLDS
Volgens Deloitte wordt de disruptieve groei gestuwd
door drie thema’s: digital, analytics en cyber.
Ondertussen is duidelijk dat bedrijven uit alle sectoren
moeten digitaliseren. Maar het gaat om meer dan
alleen de implementatie van technologie. Hoe creëer
je een rijkere ervaring voor je klanten? Wat is het
juiste evenwicht tussen analoog en digitaal? In
hoeverre moet het businessmodel achter een
onderneming herzien worden als gevolg van de
digitale mogelijkheden? ‘Het digitale en analoge kun
je niet meer los van elkaar zien’, aldus Vandervorst.
‘Een goed voorbeeld is wat de banksector in België
momenteel doet: klanten het ‘best of both worlds’
bieden: onlinerekeningen, maar met professioneel
advies voor wie het wil.’
Analytics gaat over het groeiende belang van Big
Data, gecombineerd met exponentieel groeiende
rekenkracht. Bedrijven zitten op een steeds grotere
berg data en zoeken naar manieren om die gegevens
te analyseren en gebruiken. Grotere bedrijven willen
de gegevens verwerken om hun business te
analyseren en hun klanten beter te begrijpen. Kleine
bedrijven gaan aan de slag met data om nieuwe

business uit te bouwen dankzij de voorspellende
kracht van de beschikbare data.
‘Maar aan de voordelen van die nieuwe digitale
mogelijkheden zijn helaas ook gevaren verbonden’,
zegt Vandervorst. ‘Bedrijven moeten zich bewust zijn
van de cyberrisico’s en zich voorbereiden.’ Voorlichting
is hierbij een belangrijke factor. Zo hebben dure
firewalls weinig zin als een werknemer gegevens
prijsgeeft door een phishing-e-mail te beantwoorden.

INTUÏTIEVE ONDERNEMING
Wat is de beste manier voor een onderneming om te
overleven en zelfs te profiteren van de mogelijkheden
in die nieuwe wereld? De sleutel is volgens Deloitte
wendbaarheid. Samenwerkingen opzetten met jonge
bedrijven en een cultuur van innovatie eigen maken
in het bedrijf. Alleen zo kunnen vernieuwingen snel
gedetecteerd, geëvalueerd en indien nodig
geïmplementeerd worden. 
Daarbij is het belangrijk om een transformatie op alle
niveaus van het bedrijf door te voeren. In het tijdperk
van digitalisering volstaat het niet om een
alleenstaand initiatief naast de dagelijkse werking op
te richten. Door het hele bedrijf te transformeren,
wordt een onderneming een ‘intuïtieve
onderneming’, die slimme systemen creëert om
klanten, medewerkers en leveranciers met elkaar in
contact te brengen, groei en informatie te bevorderen
en markten aan te voelen.
Bij Deloitte wordt de visie achter Tomorrow is Today
al volop toegepast. Zo werd er een partnerschap
gesloten met de Amerikaanse Singularity University
in Silicon Valley, die bekend staat voor zijn
programma’s en events die innovatie stimuleren. 
Daarnaast richtte het adviesbureau het afgelopen jaar
in Leuven een Innovation Centre op, een
begeleidingsprogramma voor jonge bedrijven uit de
technologische sector, actief in analytics, digitale
oplossingen, cyberbeveiliging en mobiliteit.
Werknemers van Deloitte delen er hun kennis met
jonge talenten en kunnen zelf de vinger aan de pols
houden voor de nieuwe ontwikkelingen in de markt.
‘Er kan nog veel meer verwezenlijkt worden via
innovatie als we samenwerken’, besluit
Vanpeteghem.

powered by

HOE UW BEDRIJF DE VRUCHTEN KAN PLUKKEN 
VAN DE EXPONENTIËLE VOORUITGANG
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Een initiatief van Deloitte i.s.m. Tijd Connect

We lijsten enkele praktijken op die
Deloitte vaststelt bij succesvolle be-
drijven. Let wel, deze tips zijn een
indicatie, geen exhaustieve lijst.

Cultuur en bewustwording

De eerste stap die u moet zetten
in deze nieuwe wereld? Zorg dat u
goed op de hoogte bent van de
nieuwe technologisch mogelijkhe-
den die zich aandienen. En hoe u
daar in uw huidige of toekomstige
business kan op inspelen. 
• Hebt u een bedrijfscultuur waar
innovatie wordt bevorderd en
waar goede ideeën in de werking
worden gecapteerd?

• Krijgen uw medewerkers tijd om
te reflecteren over de toekomst?

• Komen al uw ideeën van in het
bedrijf of doet u ook aan crowd-
sourcing?

• Hoe vaak spreekt u met uw raad
van bestuur over de impact en
mogelijkheden van nieuwe ont-
wikkelingen?

• Bent u als bedrijf voldoende be-
wust van en beschermd tegen de
cyber risico’s die deze nieuwe
omgeving met zich meebrengt?

Exploreer, experimenteer
en ‘scale fast’

In elk bedrijf zijn de middelen
beperkt. Niet elk nieuw idee kan
worden uitgevoerd en u moet in-
vesteringskeuzes maken. De kunst
bestaat er in om breed te explo-
reren, klein te beginnen en bij
indicatie van marktsucces snel te
ageren om uw voorsprong te be-
houden. Een wendbare organi-
satiestructuur is de sleutel tot
succes.

• Hebt u een ‘lab’ buiten de normale
werking van uw bedrijf waar u
kunt experimenteren met nieuwe
technologie?

• Kunt u medewerkers tijdelijk de-
tacheren buiten de organisatie?

• Start u niet te veel initiatieven
tegelijkertijd op?

Open innovatie en nieuwe
businessmodellen

Bedrijven die binnenshuis in een
geheime ‘dark room’ aan innovatie
werken, dat is verleden tijd. De
meest succesvolle bedrijven doen
aan ‘open innovatie’. Het principe
is eenvoudig: hoe meer mensen u
betrekt, hoe meer succesvolle
ideeën u genereert. 
Daarbij gaat innovatie verder dan
het louter creëren van nieuwe
producten of diensten. Soms leidt

innovatie tot nieuwe businessmo-
dellen die bestaande industrieën
helemaal overhoop kunnen halen.
Denk bijvoorbeeld aan wat Spotify
betekent voor de muziekindus-
trie.

Samenwerking 
met start-ups

Een goede manier om de vinger
aan de pols te houden, is structurele
samenwerkingen opzetten met
start-ups. De grootste disruptieve
innovaties van de laatste jaren kwa-
men niet van de klassieke multina-
tionals, maar van de hypergecon-
necteerde start-ups zoals AirBnB
of Netflix. In België lopen er al tal
van programma’s gericht op cor-
porate venturing. Denk aan Tele-
net-Idealabs, Start-IT van KBC of
het Innovation Centre van Deloitte.

DE TOEKOMST
BEHOORT TOE AAN
WIE DE WERELD
VANUIT EEN ANDER
PERSPECTIEF DURFT
TE BEKIJKEN.

RIK VANPETEGHEM, 
CEO DELOITTE BELGIË

WENDBAARHEID EN
SAMENWERKEN MET
START UPS ZIJN
ESSENTIEEL OM
INNOVATIE  TE
STIMULEREN.

GUIDO VANDERVORST, 
MANAGING PARTNER
INNOVATION DELOITTE BELGIË

HOE MOETEN BEDRIJFSLEIDERS ZICH PRAKTISCH VOORBEREIDEN OP MORGEN?
HEEFT U VRAGEN OVER DE
RISICO’S EN MOGELIJKHEDEN
VAN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIES?

Volg de reeks “TOMORROW IS TODAY” 
in uw krant:
10 maart 2015: Digital Entrepreneurship
12 maart 2015: Digitising
17 maart 2015: Analytics
19 maart 2015: Analytics
24 maart 2015: Cyber security
26 maart 2015: Cyber security
31 maart 2015: Innovation center: deel 1
1 april 2015: Innovation center: deel 2
2 april 2015: Industrie perspectieven
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