
DIGITAL CEO

We kunnen niet meer om de digitalisering van onze wereld heen. 
Maar wat betekent die razendsnelle evolutie voor de bedrijfsleider? 
Hoe rolt de CEO de digitale strategie van zijn bedrijf uit in alle 
schakels van zijn waardeketen? Eén ding staat vast: de vraag 
luidt al lang niet meer ‘Kan het?’, maar wel ‘Hoe kan het?’.

D
e consument stelt de digitalisering 

van bedrijven en hun activiteiten al 

lang niet meer in vraag. Hij bestelt zijn 

pizza online en koopt zijn kleren via een 

mobiele app. Bij de bedrijven zelf daarente-

gen heerst er nog te veel wantrouwen ten 

aanzien van de technologie. Nochtans kan 

digitale technologie volgens Wim Decraene 

(Managing Director Accenture Digital BeLux) 

een extra efficiëntiebooster zijn. Maar niet 

iedereen kijkt met dezelfde ogen naar de 

evolutie. Werknemersorganisaties bijvoor-

beeld beschouwen de efficiëntiewinst vooral 

als een kostenbesparing. Niet helemaal 

onterecht. ‘Robotic process automation’ 

bijvoorbeeld laat bepaalde processen door 

softwarerobots uitvoeren, waar die vroeger 

door mensen werden gedaan. Automatisering 

vernietigt bepaalde jobs en dat stuit 

 – begrijpelijk – op weerstand. Maar die visie is 

te eenzijdig. Want net door de overname van 

langdurige en repetitieve processen krijgen 

mensen meer tijd voor andere, belangrijkere 

taken. Anders gezegd, ‘robotic process 

automation’ draagt bij tot efficiëntieverho-

ging, en dus ook tot een betere rendabiliteit. 

DIGITALISEER VOORALEER DE 

CONCURRENT U VOOR IS

Sommige bedrijven denken pas aan digi-

talisering wanneer een nieuwe speler met 

een digitaal businessmodel op de markt 

komt. Fout. Het voorbeeld van de automo-

bielsector spreekt boekdelen. Traditionele 

autoconstructeurs waren er jarenlang van 

overtuigd dat het onmogelijk was om auto’s 

via digitale kanalen te verkopen. Pas als een 

nieuwe speler, zoals Tesla, het omgekeerde 

bewijst, schieten ook de klassieke spelers 

in actie. Tesla heeft een showroom waar de 

consument de auto’s kan ‘voelen’ en bewon-

deren. Maar kopen kan enkel online. Op 

die manier creëert de nieuwe speler nieuwe 

verwachtingen bij de consument. Als hij een 

prestigemodel van 100.000 euro online kan 

kopen, waarom kan hij dat dan niet voor een 

instapmodel van een traditioneel merk?

KAN HET OOK ZONDER CHIEF 

DIGITAL OFFICER?

Sommige bedrijfsleiders denken nog altijd 

dat het mogelijk is om niet mee te stappen 

Digitalisering is 
geen optie, maar 

noodzaak
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in het digitale verhaal. Weerom 

fout. Niets doen is geen optie. 

“Do it, or someone else will do 

it for you.” Als kledingzaak kun 

je vandaag onmogelijk nog 

zonder een onlinewinkel. Klanten 

willen kleren kopen, en willen 

dat ook online kunnen doen. 

Implementeer je geen e-shop, dan 

verkoopt iemand anders je merken wel via 

een zogenaamde marketplace op Amazon.

Betekent de digitale transformatie dat elke bedrijfsleider een Chief Digital 

Officer (CDO) moet worden of inschakelen? Neen. “Sommige bedrijven inte-

greren digitalisering naadloos zonder CDO”, weet Wim Decraene uit ervaring. 

“Anderzijds zijn er bedrijven met CDO die er een potje van maken. Belangrijk 

is dat er op digitaal vlak een focus is in het bedrijf.” Het bedrijf moet zich 

bewust worden van het belang van digitalisering. Dat vergt voor sommigen 

een verandering van ingesteldheid. Niet de functie van CDO staat centraal, 

wel dat iemand binnen het bedrijf de focus houdt en de digitalisering 

uitrolt. “En dan liefst iemand met voeling met de digitale wereld, iemand 

met motivatie ook.” De digitaliseringsmissie van die persoon behoort niet 

per definitie tot de portefeuille van een CDO. Ze kan even zo goed tot het 

takenpakket van de Chief Marketing Officer behoren. Zolang de voeling en 

motivatie er maar zijn.

HOE BEGINT U AAN UW DIGITALE STRATEGIE?

De digitalisering van een bedrijf komt tot stand in functie van wat het bedrijf 

wil bereiken. We onderscheiden daarbij twee doelstellingen. Zo kan het doel 

van het bedrijf zijn om zijn corebusiness te optimaliseren en betere resultaten 

te boeken, bijvoorbeeld door meer klanten beter te bedienen, efficiënter te 

werken, en een grotere omzet te genereren. Hier kan de digitale strategie zich 

toespitsen op marketing, verkoop en klantenservice via digitale kanalen, zoals 

e-commercesites, mobiele apps en sociale media. Anderzijds kan een onder-

neming de digitalisering inzetten om haar bestaande strategie fundamenteel 

te veranderen en nieuwe businessmodellen te genereren. De combinatie van 

beide is vaak nodig en dat brengt extra uitdagingen met zich mee.

Wat de doelstelling ook is, de grondige analyse van de beschikbare data 

staat altijd centraal. Daarnaast is ook de aanpak van een digitale strategie 

belangrijk. Begin vanuit de problematiek van de klant en werk stap per 

stap. Houd het ook haalbaar. Begin daarom met het digitaal oplossen van 

een echt probleem of reële nood van de klant. Valideer vervolgens met de 

kerndoelgroepen of het probleem daadwerkelijk is opgelost. Pak daarna 

pas het volgende probleem aan. Op deze manier vermijdt u de investering 

(tijd en geld) in een uitgebreide, ingewikkelde strategie, die uiteindelijk 

misschien niet beantwoordt aan de behoeften van de eindgebruiker.

WELKE ONDERNEMINGEN MOETEN DIGITALISEREN?

Ook kleine ondernemingen kunnen en moeten digitaliseren. Drijfveren zijn 

minder de schaal van de business dan wel de aard van de activiteiten en de 

oorsprong van het bedrijf. In het begin van het digitale tijdperk sprongen 

vooral de muziek-, print- en reisindustrie op de trein. 

Vandaag zijn dat de mode- en transportindustrie. 

Morgen komen weer andere industrieën aan de beurt.

Met de oorsprong van een bedrijf bedoelt Wim 

Decraene dat vooral bedrijven waarvan de corebusi-

ness werd opgebouwd in een pre-digitaal tijdperk van 

de digitalisering een prioriteit moeten maken. Start-

ups, waarvan de corebusiness nog in volle ontwikke-

ling is, zijn vandaag per definitie al ‘digital natives’.

DO’S-AND-DON’TS

  Ontken de digitalisering niet. 

Niets doen is niet langer een 

optie. Doordring uw bedrijf op 

alle niveaus van die boodschap 

en creëer zo een draagvlak voor 

de digitale transformatie.

  De fysieke en digitale wereld staan 

niet meer los van elkaar. De digitale 

wereld draagt bij tot onze ervaring 

in de fysieke wereld en vice versa. 

Zet daarom in op beide werelden. 

Denk aan een bedrijf als Coolblue 

dat aanvankelijk onlineshops had, 

maar nu ook fysieke winkels opent.

  Versterk de interactie tussen fysiek 

en digitaal en optimaliseer zo de er-

varing van beide werelden. Veritas is 

een schoolvoorbeeld van die optima-

lisering. In de fysieke Veritas-winkel 

kun je een uitverkocht artikel op de 

webshop bestellen en het vervolgens 

thuis of in de winkel laten leveren. 

  Ga iteratief te werk. Een digitale 

strategie is geen totaalpakket 

dat in één beweging alle issues 

oplost. Doe het slim en pak eerst 

een reëel probleem van de eind-

gebruiker aan. Leer vervolgens uit 

de feedback om het totaalsysteem 

te verbeteren en uit te bouwen.

  Straf falen niet af. Falen is een 

essentieel onderdeel van het 

iteratieve proces: sommige op-

lossingen werken goed, andere 

niet. Als je faalt, doe het dan zo 

kostenefficiënt en zo snel mogelijk.

Nog teveel 
bedrijfsleiders 
denken dat 
zakendoen zonder 
digitalisering 
mogelijk is
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