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INLEIDING
Business 4.0 is een realiteit 
maar tegelijk een dilemma
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INLEIDING

ONDERNEMEN  
IN DE VIERDE
DIMENSIE

“Als het gedrag en de verwachtingen van je klant 
veranderen, dan moet je je bedrijfsmodel in vraag 
durven te stellen”, bevestigt Erik Van Den Eynden, 
CEO van ING-bank België. “Als bank stel je dan vast 
dat een kantoor niet langer uitsluitend de kern van je 
activiteit is.” Betekent dat dan dat ING een digitale bank 
wil worden? “Neen. Maar het is wel onze ambitie om de 
beste bank te worden voor alle klantensegmenten; van 
grote bedrijven tot jonge gezinnen. Om dat te bereiken 
moet elk contact met onze klant ‘extreem gemakkelijk’ 
en ‘extreem persoonlijk’ worden. Digitaal, in de kantoren 
en telefonisch.” De ombouw reikt trouwens verder 
dan de operationele diensten. Ook het klassieke 
hiërarchische organigram wordt herbekeken. “In de 
nieuwe structuur komen ‘tribes’ en ‘squads’ die 
samengesteld zijn uit maximaal negen personen met 
allemaal verschillende expertises. Die zelfsturende 
teams waarin iedereen hiërarchisch gelijk is, vormen de 
hoeksteen van ons nieuw organisatiemodel.”

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen sluit 
aan bij de nieuwe economische werkelijkheid. “Als 
werkgeversorganisatie die de belangen verdedigt van 
50.000 bedrijven moeten we veel meer zijn dan een 
sociale partner”, legt Pieter Timmermans, 
gedelegeerd bestuurder van het VBO uit. “Om onze 
slagkracht te versterken binnen een economische 
omgeving die razendsnel verandert, focussen we op 
die thema’s waarvan onze bedrijven echt wakker liggen 
en hebben we onze interne structuren daarop 
afgestemd. Zo ontwikkelen we allesomvattende 
plannen voor breedmaatschappelijke issues. Denk 
maar aan onze ‘Energievisie’ en ‘Mobiliteitsvisie’ voor 
België of ons 10-puntenplan voor de digitale 
economie.” Tegelijk vindt die nieuwe dynamiek zijn 
weg naar de opkomende generaties van jong talent. 
Dat doen we via leerstoelen aan de VUB/ULB en de 
KUL en UCL en continue projecten als Young Talent in 
Action, een grootschalig event dat als doel heeft om 
de tewerkstellingskansen van jongeren te stimuleren. 

I
n het boek ‘La 628-E8’ (1907!) verhaalt de Franse 
schrijver Octave Mirbeau hoe de aankoop van zijn 
eerste auto – de titel verwijst naar de nummer-
plaat – zijn leven door elkaar schudt. De nieuwe 
technologie schakelt niet alleen Mirbeaus 
bestaan in een hogere versnelling, ze lijkt ook de 
rest van de wereld plots sneller te doen draaien. 
Is dat niet precies wat de digitale omwenteling 

vandaag doet?

Een van de scherpste waarnemers van de 21ste eeuw, 
de Canadese schrijver en kunstenaar Douglas 
Coupland, gaat nog een stapje verder. Hij schrijft dat 
de versnelling aan het versnellen is. “Als je de 
versnelling versnelt, dan denk ik dat je automatisch in 
de vierde dimensie terechtkomt …”.

Die vierde dimensie vormt de kern van het thema van 
deze ‘Keynotes’, Business 4.0. U leest het goed, niet 
Industry 4.0. We verruimen het blikveld en kijken hoe 
nieuwe technologie en trends de industriële omgeving 
overstijgen en niet alleen de productie maar alle 
schakels en processen van het bedrijf raken en 
transformeren.

We zochten en vonden Belgische bedrijven die 
pionieren in een schakel binnen hun waardeketen. 
Ondernemingen die zichzelf fundamenteel durven 
heruit te vinden. 

In deze ‘Keynotes’ zoomen we in op zes projecten in 
evenveel domeinen die inspireren en tonen dat zelfs 
het 'ondenkbare' een haalbare kaart is.
1. Legal & Compliance – ENGIE 
2.  Customer Service – Sparkcentral, 

Brussels Airport Company
3. Human Resources – Solvay, BIVTeam, Intuo
4. Industry 4.0 – Audi Brussels
5.  R&D – imec
6. Logistiek – NxtPort
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Een andere kleine revolutie is de mentaliteitsswitch in 
het interprofessioneel overleg tussen werkgevers en 
vakbonden. “In het sociaal overleg spraken we af om 
antwoorden te zoeken voor diverse maatschappelijke 
uitdagingen, zoals de groeiende problematiek van 
burn-out en absenteïsme, het nakende mobiliteitsin-
farct en … de jongerentewerkstelling. Dát is de 
fundamentele waarde van het akkoord en betekent 
een echte mentaliteitsswitch.”

Het internet der dingen (Internet of Things) maakt de 
wereld tot een zakdoek en morgen is elke keer weer 
anders dan gisteren. Je kunt er als bedrijf en 
ondernemer niet meer omheen. Voor BDO is dat niet 
anders. Het is zoeken naar het relevante evenwicht 
tussen opportuniteiten en risico’s. “Met één doel voor 
ogen: de cliënten beter dienen door ze centraal te 
stellen in alle ins en outs”, aldus Hans Wilmots, CEO 
van BDO. “Enkele jaren geleden al startten we met de 
eerste stappen in ons eigen ‘change traject’. En hoe 
meer we doorstapten, hoe meer we ons realiseerden 
dat we nog diepgaander en nog sneller moesten 
transformeren én digitaliseren. Want wilden we onze 
cliënten relevant kunnen begeleiden in hun 
transformatietraject, dan was het belangrijk dat we 
onze eigen strategie, onze interne organisatie en ons 
(digitaal) businessplan daarop afstemden.” Een uiterst 
leerrijke ervaring, maar lang niet altijd even 
gemakkelijk. “Het vraagt een enorme inzet van alle 
teams terwijl ze het resultaat van al die inspanningen 
pas zien als alle puzzelstukken zijn gelegd. Bovendien 
gingen we voor de radicale omwenteling, de maximale 
digitalisering van onze traditionele metiers en een 
doorgedreven uitbouw van onze ‘Advisory’-diensten.”

De nieuwe economie brengt de oude uit evenwicht en 
duwt Business 4.0 bij almaar meer Belgische CEO’s 
naar boven op de agenda. Dat verbaast niet als je weet 
dat de transformatie gepaard gaat met significante 
investeringen. De vraag die elke bedrijfsleider of 

ondernemer daarbij wakker houdt, luidt: ‘Hoe maak je 
vandaag een ‘verstandige’ keuze terwijl de technologie 
tegen een razendsnel tempo evolueert?’ Business 4.0 
is een realiteit maar tegelijk een dilemma. Het is 
zoeken naar het juiste en relevante evenwicht tussen 
potentieel en risico.

PIETER TIMMERMANS 
Gedelegeerd bestuurder 

van het VBO

ERIK VAN DEN EYNDEN  
CEO van ING-bank België

HANS WILMOTS  
CEO van BDO

Bron:  'Machines zouden zoveel gelukkiger zijn als ze niet met 
ons opgescheept zaten.’, Wouter Van Driessche, 
http://multimedia.tijd.be/coupland/, 2015
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INLEIDING

DREMPELS EN OBSTAKELS

D
e verhoogde adoptiesnelheid 
van technologie zet bedrijven 
onder druk om nog sneller te 
veranderen. Kunnen onderne-
mingen dit moordende tempo 
überhaupt aan?  Zijn ze per 
definitie niet altijd te laat? 

Bovendien genereert  Business 4.0 behalve duidelijke 
businessopportuniteiten ook onderhuidse weerstand 
en aversie. Mensen zijn bang controle te verliezen, 
denken dat robotisering of artificiële intelligentie hen 
de facto overbodig zal maken, vrezen de te snelle 
vooruitgang, jobverlies …

OP WELKE DREMPELS OF 
OBSTAKELS BOTSEN ONZE 
BEDRIJFSLEIDERS OP HUN 
WEG NAAR BUSINESS 4.0?

PHILIPPE VAN TROEYE – ENGIE 
(LEGAL & COMPLIANCE)
“De strategie van ENGIE Groep veranderde 
bijna 360°. De jurist moet mee. Aan het 
management om precies dat talent in huis 
te halen dat juridisch onderlegd is, over 
de juiste managementcapaciteiten beschikt 
en financieel de hand op de knip kan houden. 
De ware uitdaging ligt in de doorsnede tussen 
de competentiedomeinen veeleer dan een 
doorgedreven expertise te ontwikkelen in 
bepaalde juridische niches.”

DAVY KESTENS – SPARKCENTRAL 
(CUSTOMER SERVICE)
“Mijn neefje van 11 gebruikt Facebook 
Messenger om ‘oude mensen’ berichten te 
sturen, WhatsApp voor de vrienden, WeChat om 
te chatten met de spelers van zijn voetbalclub 
en Snapchat om foto’s naar zijn vriendinnetje te 
sturen. Aan het bedrijf de enorme uitdaging om 
zich die nieuwe communicatiecultuur eigen te 
maken, aansluiting te vinden bij de verwachtingen 
van de opkomende generatie klanten en de 
controle te heroveren.”

BUSINESS 4.0VBO
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CÉCILE TANDEAU DE MARSAC – 
SOLVAY-GROEP 
(HUMAN RESOURCES)
“De omwenteling naar een toekomstgericht 
HR-model moet komen van de medewerkers zelf. 
Zij mogen hun eigen ‘performance management’ 
van de nabije toekomst bepalen. Aan HR de 
opdracht om voor elke medewerker een passende, 
op vertrouwen gestoelde omgeving te creëren, 
waar hij of zij zich 100% kan ontplooien en zijn of 
haar skills optimaal kan inzetten. Een omgeving 
waarin innovatie en disruptie alle kansen krijgen.”

PATRICK DANAU – AUDI BRUSSELS 
(INDUSTRY 4.0)
“Hoe overtuig je vakbonden dat ze niet alleen 
verantwoordelijk zijn voor de medewerkers maar 
ook voor de fabriek waar ze werken? We hebben 
nood aan een disruptieve vakbond die zijn 
klassieke structuren durft verlaten. Dan zouden we 
samen nog veel meer kunnen realiseren dan wat 
we vandaag al hebben bereikt.”

LUC VAN DEN HOVE – IMEC 
(R&D)
“Veel bedrijven beseffen wel dat ze hun 
klassieke, lineaire R&D-benadering (research > 
development > engineering > manufacturing) 
moeten vervangen door een open, genetwerkte 
en multidisciplinaire aanpak. Maar ze blijven 
innovatieblind. Vreemd genoeg komt de grootste 
weerstand vaak uit de R&D-afdelingen zelf. 
Ze lijden soms aan het ‘not invented here’-
syndroom en pikken baanbrekende ideeën 
of kennis uit de buitenwereld moeilijker op.”

DANIEL LIEVENS – NXTPORT 
(LOGISTIEK)
“Elke organisatie op het NxtPort-platform beslist 
autonoom welke data ze voor wie ontsluit en 
tegen welke voorwaarden. Daar hoeft niet per 
se iets tegenover te staan, zoals dat wel het geval 
is in de traditionele point-to-pointwereld. Hoe 
meer spelers baat hebben bij het platform, hoe 
beter. Daarom moeten de actoren hun aanbod 
durven loskoppelen van een tegenprestatie. 
Die multilaterale win is de kracht van het 
marktplaatsmodel.”

BUSINESS 4.0VBO
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02
CASES
Het ‘ondenkbare’ wordt een haalbare kaart

VBO BUSINESS 4.0
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ENGIEGIEGI

JURIDISCHE HARD SKILLSJUJUJUJUJUJUJUJUJUJJJJJJJJJ
ALLEEN MAKEN NOG NIET AAAAAAAAAAAA  NIET
CO

MET UITSTERVEN BEDREIGD
De jurist met een enge focus op risico’s die 
uitsluitend argumenten aanreikt om een bepaald 
project niet te starten, is niet meer van deze tijd. 
Juridisch advies pur sang – bij conflicten, contracten 
opstellen, risicobeheer … – is volgens Philippe Van 
Troeye, CEO van ENGIE Benelux, uiteraard nog altijd 
nuttig en nodig, “maar de legal officer anno 2018 
moet zo vroeg als zinvol betrokken worden in de 
businessketen en proactief meedenken met de 
strategie en groeiperspectieven van de onderneming.” 
Wat is zinvol? “Vermijden dat een project, of zelfs een 
business in de steigers wordt gezet om dan net voor 
de lancering een negatief juridisch advies te krijgen 
waardoor het uit de stekker wordt getrokken. Hoe 
vroeger de jurist bij een project wordt ingeschakeld, 
hoe minder energie en middelen we riskeren te 
verliezen. Te vroeg is echter ook niet goed. Pagina’s 
juridisch advies spuien voor een project dat nog in de 

D
e wereld wordt complexer. 
Zakendoen ook. Compliance 
wordt een kritieke succesfactor 
en een strategisch issue op de 
agenda van het management. 
De bedrijfsjurist of legal 
officer kan niet achterblijven. 
Hij of zij fungeert niet langer als 

‘brandweerman’ van dienst maar “moet zo vroeg als 
zinvol betrokken worden in de businessketen en 
proactief meedenken met de strategie en groeiper-
spectieven van de onderneming”. Energiegroep 
ENGIE zag de bui lang geleden al hangen en trok 
alle registers open.

12
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kinderschoenen staat, is  zonde van tijd. Idem 
dito voor ‘pet projecten’ (projecten met een persoon-
lijke voorkeur, maar die niet direct een algemeen 
bedrijfsbelang dienen). Het evenwicht vinden tussen 
zinvol en zinloos staat centraal in onze ‘legal & 
compliance’-strategie.”

Waar dat evenwicht of omslagpunt zich precies 
bevindt, hangt op microniveau af van de schaal en 
maturiteit van het project. Op macroniveau van de 
aard van de business. ENGIE evolueerde de voorbije 
jaren radicaal van een gecentraliseerde energie-
producent (commodity) naar een aanbieder van 
gedecentraliseerde, energiebrede services op maat 
van de klant. “In het kader van de energietransitie 
vindt de groep zichzelf opnieuw uit. We willen onder 
de huid van de klant (b2c, b2b en overheid) kruipen en 
hem op een positieve manier voor ons doen kiezen. 
Dat vergt een totaal andere mindset van de 
organisatie, nieuwe processen, meer flexibiliteit en 
dus ook andere risico’s en een aangepast compliance- 
en riskmanagement.” Het profiel en de rol van de 
jurist moet mee. “Maar even zo goed het operationele 
team dat de jurist niet (langer) als een obstakel mag 
beschouwen, maar als een interne partner die 
oplossingen aanreikt om onze business optimaal te 
ontwikkelen in een wereld die almaar complexer 
wordt en veel meer compliance vereist.”

DE BUSINESS VAN ENGIE
ENGIE staat met zijn activiteiten 
(elektriciteit, aardgas, energiediensten) 
model in de energiewereld. De groep 
is er al meer dan een eeuw sterk 
verankerd in België en zet vandaag al 
zijn onderzoeks- en innovatiecapaciteit 
in op de transitie naar een koolstofarme 
economie: toegang tot duurzame 
energie, tegengaan van en aanpassing 
aan de klimaatverandering en verant-
woord gebruik van hulpbronnen. 
ENGIE ontwikkelt performante 
en innoverende oplossingen voor 
residentiële, professionele en industriële 
klanten binnen alle energiedomeinen: 
energieproductie, optimalisering van het 
verbruik, R&D, onderhoud van complexe 
installaties, engineering en bouw en 
uitvoering van energieprojecten. 
In ons land stoot 67% van het ENGIE-
elektriciteitsproductiepark geen CO2

uit. Daardoor is het in Europa een van de 
parken met de laagste CO2-uitstoot en 
een voortrekker in de energietransitie. 
Vandaag is de groep actief in 70 landen 
(met in België acht dochterbedrijven), 
goed voor 17.000 medewerkers en 
meer dan 200 onderzoekers.

www.engie.be

PHILIPPE VAN TROEYE 
CEO van ENGIE Benelux
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ENGIEGIEGI

"PAGINA’S JURIDISCH 
ADVIES SPUIEN VOOR EEN 
ONVOLWASSEN PROJECT 

IS ZONDE VAN TIJD, 
MIDDELEN EN KENNIS"

PHILIPPE VAN TROEYE

TWEE OF MEER IN ÉÉN
De moderne bedrijfsjurist heeft een dubbele, 
simultane opdracht. Enerzijds behoedt hij of zij de 
onderneming voor juridische, ethische en compliance-
risico’s. Anderzijds ondersteunt hij de operationele 
uitrol van de businessstrategie. “De twee zijn 
complementair. Een jurist die op beide benen tegelijk 
kan dansen is een waardevolle aanwinst”, weet 
Michaël Gillis. Hij is Chief Strategy, Legal, 
Regulatory & Public Affairs Officer bij ENGIE 
Benelux. “Juristen die aantonen dat ze ook econo-
mische, financiële, ICT of andere brede interesses 
hebben, zullen we ‘diep’ in projecten betrekken. 
We geven de leidinggevende juristen ook een plaats 
en rol in de managementteams van onze belangrijkste 
businessentiteiten. Kan hij of zij daar echte 
toegevoegde waarde creëren? De ervaring leert van 
wel. Als bedrijfsjurist ben ik bijvoorbeeld zelf 
verantwoordelijk voor uiteenlopende domeinen, zoals 
strategie, legal, regulering en lobbying. Ben ik daarom 
evenveel expert in elk domein? Natuurlijk niet. Maar ik 
geef al mijn opdrachten een plaats zodat ik me er 
comfortabel bij voel en ik doe een beroep op het hele 
team om tot een goed resultaat te komen. Ten slotte 
ben ik niet te beroerd om uitleg te vragen als ik een 
issue onvoldoende kan doorgronden.”

Met andere woorden: de jurist die uitsluitend teert op 
zijn hard skills of juridische expertise is tot uitsterven 
gedoemd. Aan hem of haar om ook zijn of haar andere 
talenten te ontplooien en in de strijd te gooien. 

WHISTLEBLOWING
‘De naleving van de ondernemings-
waarden en de interne gedragscodes en 
de effectiviteit van de interne controle van 
het bedrijf worden bevorderd wanneer 
medewerkers kanalen ter beschikking 
hebben om te goeder trouw legitieme 
bekommernissen inzake betekenisvolle 
inbreuken op deze ondernemingswaarden 
en codes of inzake onethisch of illegaal 
gedrag in verband met aspecten die binnen 
de bevoegdheid en controle van het bedrijf 
liggen, intern mee te delen.’ Zo definieert 
de Nationale Bank van België het belang 
van de klokkenluider. Whistleblowing is 
een van de pijlers van een gefundeerde 
compliancestrategie, ook bij ENGIE Groep. 
“Iemand kan geniaal zijn, barsten van 
energie en ambitie maar zonder de juiste 
waarden is die persoon een wandelende 
tijdbom”, herhaalt Gillis de woorden van 
Warren Buffet. Elke medewerker die iets 
merkt dat niet door de beugel kan, dat 
het bedrijf zwaar kan schaden of dat hem 
in zijn persoonlijke situatie kan bedreigen, 
mag boven alle hoofden heen een bericht 
sturen naar de Ethics and Compliance 
Officer van zijn department of direct naar 
de Ethics & Compliance Director van de 
Groep. “Niet anoniem, maar wel met de 
garantie dat de klacht anoniem blijft. Het 
is van cruciaal belang dat de klokkenluider 
wordt beschermd als hij of zij te goeder 
trouw handelde. Al te vaak zien we in 
de maatschappij dat het klokkenluiders 
niet goed vergaat, ook al trokken ze 
volkomen legitiem en plichtsgetrouw aan 
de bel. Eigenlijk zou de wetgever één 
en ander beter kunnen regelen: geen 
wet die bedrijven voorschrijft hoe ze hun 
whistleblowing moeten organiseren, wel 
een basisregeling over de bescherming en 
schadevergoeding van de klokkenluider."

14
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“Het is onze strategie om juristen een volwaardige rol 
te geven in onze managementteams binnen de 
verschillende activiteitendomeinen”, zegt Van Troeye. 
“Ze moeten die rol dan ook opnemen en niet 
verwachten dat ze daar alleen maar zitten voor hun 
juridische inzichten. Ze moeten deelnemen aan de 
discussie in al haar dimensies, maar met de focus op 
hun specifieke expertisedomein. Ja, wij plaatsen ook 
juristen in raden van bestuur van dochtervennoot-
schappen omdat de jurist vandaag de dag deel 
uitmaakt van de goede mix van businessmensen rond 
die tafel.” Daarom wordt het GDPR-complianceproject 
(General Data Protection Regulation) bij ENGIE 
gestuurd door een jurist in nauwe samenwerking met 
een ICT-specialist. Die tandemwerking is cruciaal want 
volgens Gillis is het een illusie te denken dat een jurist 
op eigen houtje zo’n project tot in de bits en bytes kan 
leiden zonder op termijn op een muur te botsen en af 
te haken.

Kortom, hoe meer een jurist beslagen is in en 
diepgaande interesse toont voor andere dan juridische 
domeinen, hoe sterker zijn profiel en inzetbaarheid. 
“Maar we moeten realistisch blijven, niet iedereen 
heeft voldoende polyvalente genen. Juristen die 
vandaag van de schoolbanken komen, hebben niet 
meer uitzonderlijke vaardigheden dan andere hoog
geschoolden. Behalve dat ze misschien sterker zijn in 
conceptueel denken, niet te snel oordelen en hun 
beslissing vooral steunen op feiten. Belangrijker dan 
die competenties is dat ze gedreven zijn en zich open 
willen stellen om zich in te werken in materies die niet 
per se tot hun vakgebied behoren.”

"VANDAAG IS DE JURIST 
DEEL VAN DE GOEDE MIX 

VAN BUSINESSMENSEN IN EEN 
MANAGEMENTTEAM 

OF RAAD VAN BESTUUR"
PHILIPPE VAN TROEYE

'ONE LEGAL', VEEL ROLLEN
De strategie van ENGIE Groep veranderde bijna 360° 
in het kader van de energietransitie. De jurist moet 
mee. De nieuwe rolverdeling en -inhoud lijken evident 
maar zijn het in de praktijk veel minder. Want in het 
kielzog van zijn fundamentele businesstransformatie 
focust de groep op kostenefficiëntie – lees: minder 
interne bedrijfsjuristen en externe advocaten. “Aan het 
management dus om precies dat talent in huis te halen 
dat juridisch onderlegd is, over de juiste management-
capaciteiten beschikt en financieel de hand op de knip 
kan houden”, beklemtoont Van Troeye. De ware 
uitdaging ligt in de doorsnede tussen de competentie-
domeinen veeleer dan een doorgedreven expertise te 
ontwikkelen in bepaalde juridische niches. “Als we voor 
een specifieke problematiek unieke knowhow nodig 
hebben, vinden we die wel extern.” Behalve die 
persoonsgebonden kwaliteiten combineert de 
ENGIE-jurist een lokale en tegelijk ook een mondiale 
focus. “Hij of zij beheerst behalve de plaatselijke 
Belgische wetten en regelgeving ook de internationale 
context waarbinnen de ENGIE Groep opereert en kan 
de vertaalslag maken tussen beide werkelijkheden.”

MICHAËL GILLIS 
Chief Strategy, Legal, 
Regulatory & Public 
Affairs Officer bij 
ENGIE Benelux
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juristen een beroep kunnen doen op de andere juristen 
binnen de Groep. En die worden op hun beurt geacht 
de Italiaanse collega’s met raad en daad bij te staan, als 
ze daarvoor de juiste expertise hebben tenminste. De 
450 bedrijfsjuristen vormen één team. Je behandelt 
een collega-jurist zoals je zelf behandeld wilt worden.” 
Om te sterke fragmentatie tegen te gaan moet elke 
jurist binnen de ENGIE Legal Line waken over drie 
principes: 
1. transparant zijn in de rapportering; 
2.  de juiste vraag stellen aan de persoon met de juiste 

en beste expertise (dat veronderstelt transparantie 
inzake beschikbare juridische competenties) en 

3.  beschikbaar zijn voor iedereen, ook voor collega’s 
van een andere businessunit.

Zo’n internationaal team en netwerk hebben een 
relevant kostenbesparend effect. Van Troeye: “Door 
onze berg kennis en knowhow te delen, moeten we het 
warm water niet telkens opnieuw uitvinden of onnodig 
externe advocatenkantoren inhuren. Werken in 
isolement of kennis afschermen uit lokaal belang is not 
done en zeker geen goede zaak voor medewerkers die 
promotie willen maken.”

Om beide objectieven – multidisciplinaire 
bekwaamheid en kostenefficiëntie – structureel te 
embedden, ontwikkelde ENGIE op groepsniveau een 
sterke Legal Line, goed voor een geïntegreerd team 
van zo’n 450 bedrijfsjuristen wereldwijd. “Naast de 
Financial Line is de Legal Line een van de sterkste 
functionele families in de Engie Groep en dat maakt 
echt wel een verschil voor de juristen op het terrein”, 
legt Gillis uit. De slagkracht van het team toont 
trouwens aan dat juristen daadwerkelijk worden 
ingeschakeld als multidisciplinaire ‘solution providers’. 
Het is een bewuste keuze om de juridische activiteiten 
niet structureel te outsourcen maar te investeren in 
interne competentie. Een Legal Steering Committee 
(de hoofdjuristen van de 24 businessunits uit de hele 
wereld, samen met de leidinggevende juristen van het 
hoofdkantoor in Parijs) waakt er bij ENGIE over dat de 
lokale entiteiten niet in een juridisch isolement 
verzeilen, en tegelijk voldoende autonomie behouden. 
“In 2015 gaven we die strategie concreet vorm met het 
project ‘One Legal’. Iedereen helpt iedereen en alle 
juristen overleggen onder meer via een microblogging-
webdienst (Yammer). Heeft een businessunit in Italië 
een punctuele vraag en niemand ter plaatse heeft een 
pasklaar antwoord, dan is de filosofie dat de Italiaanse 
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De grote drive voor de nieuwe aanpak en visie is de 
transformatie van de groep. “De uitdaging is 
fantastisch, maar je moet kunnen volgen, je moet de 
juiste profielen vinden en op tijd jonge mensen kunnen 
aanwerven om je team ‘future proof’ te houden”,
spreekt Gillis uit ervaring. Anderzijds werkt die nieuwe 
stijl en de uitdaging om mee te werken aan de 
energietransitie ook als een magneet op de sterke 
juristen in de markt.

Van Troeye en Gillis blijven bescheiden over de 
innovatieve legal-strategie van ENGIE. Vernieuwing is 
er zeker, maar het is geen doel op zich. Bovendien 
hebben we niet de pretentie om te denken dat onze 
innovatieve oplossingen inzake legal & compliance per 
se beter zijn dan wat andere ondernemingen doen. 
Belangrijk is dat de klanten (intern en extern) er klaar 
voor zijn. En de nieuwe rol willen aanvaarden die 
juristen spelen. De voorbije vijftien jaar nam ‘legal & 
compliance’ een hoge vlucht en 'boomde' het beroep 
van bedrijfsjurist. “Maar als puntje bij paaltje komt, 
blijft de mens achter de jurist bepalend voor zijn 
waarde en inzetbaarheid. Mensen met veel ambitie, 
werkkracht en emotionele intelligentie – en liefst ook 
het nodige IQ – vullen de job van bedrijfsjurist op een 
heel innovatieve manier in. Daar kan geen enkele 
procedure of proces iets aan veranderen. Ik ken jonge 
juristen die voor je het goed en wel beseft de raad van 
bestuur van een dochtervennootschap voorzitten. 
Anderen voelen zich echt thuis als ‘problem solver’ en 
hebben dat spreekwoordelijke duwtje in de rug nodig 
om uit hun comfortzone te treden. Dat is de realiteit. 
De ideale wereld bestaat niet.”

"AAN HET BEDRIJF OM 
BEDRIJFSJURISTEN TE VORMEN 

DIE ‘FUTURE PROOF’ ZIJN"
MICHAËL GILLIS

VALKUILEN, TIPS EN TRICKS
• Vraag geen juridisch advies in dossiers die absoluut niet matuur zijn of geen 

strategische prioriteit hebben voor de onderneming. Dat is verspilling van tijd 
en middelen.

•  Hoge werkdruk, conservatisme … staan een nieuwe aanpak soms in de weg. Bij elk concreet 
dossier moet de jurist zich minstens één keer per dag afvragen: ‘Kan het op een andere manier 
misschien nog beter? Is there a better way?’

•  Geef mensen de kans om zich te inspireren, biedt ze kansen om te groeien en onconventioneel 
te zijn. Vergeet ook jezelf niet voldoende zuurstof te geven.
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CUSTOMER SERVICECUSTOMER SUSTOMER SS
WORDT UNIEKE DT UNIEKE WORDT UNIEK
DIFFERENTIATORENTIATORDIFFERENTIATO

INSTANT SATISFACTION
Op een familiefeest greep mijn neefje van 11 plots naar 
mijn smartphone. ‘Die is niet geconnecteerd met het 
internet’, verwittigde ik hem. ‘Ik wil niet op het internet, 
ik wil Pokémon GO spelen’, reageerde hij. Zijn reactie 
typeert hoe de generatie geboren na 2000 nooit 
een wereld heeft gekend zonder internet. Voor hen 
is het www als de lucht die je ademt. Het is er. Punt. 
Net zoals het radiosignaal een evidentie was 30 jaar 
geleden. Die perceptie heeft een enorme impact op 
de levensstijl en communicatie bij de min-twintigers. 
Alles verloopt realtime, het ‘instant satisfaction’-
gedrag primeert. Studies tonen zelfs aan dat het 
brein van een 15-jarige andere linken legt dan dat van 
ouderen. De beslissingspatronen verlopen veel sneller 
en de aandachtsspanne is veel korter. Wij volwassenen 
denken dat ze lui reageren op een vraag, maar in feite 
hebben ze al beslist dat de vraag niet relevant was en 
zijn ze al met iets anders bezig.

E
r gingen al mensen door het lint 
omdat ze zo gefrustreerd waren door 
een slechte service! Let’s face it: it 
sucks to be customer.” Davy Kestens
(28) windt er geen doekjes om: 
bedrijven dénken dat ze hun klanten 
centraal stellen, maar blijven de 
buitenwereld vooral benaderen vanuit 

interne processen, platformen en kanalen. De CEO van 
Sparkcentral geeft ze nog hooguit vijf jaar om echt 
aansluiting te vinden met de klant van de toekomst.
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Bedrijven ontsnappen niet aan die evolutie. De 
customer service moet mee! Vijftig jaar geleden stapte 
je op zondag bij de bakker binnen en de bakkersvrouw 
wist al dat je twee koffiekoeken ging vragen. Ze kende 
haar klanten en de bediening was heel persoonlijk, op 
maat. Met de komst van de corporate bedrijven met 
duizenden tot miljoenen klanten werd de customer 
service een proces. Een-op-eencustomercare werd 
onmogelijk. Pas toen de telefoon echt inburgerde 
– zo’n 30 jaar geleden – organiseerden grote 
bedrijven callcenters waar klanten in wachtrijen 
individueel werden geholpen. Met de komst van de 
e-mailcommunicatie evolueerden de callcenters tot 
contactcenters die mail en telefonie integreerden 
in de customercareprocessen. Maar nog altijd 
met wachtrijen en een ‘valse’ persoonlijke service. 
Later werden ook chat, sms … geïntegreerd “maar 
samen met de groei van de contactcenters en het 
schalen van de communicatieprocessen nam ook de 
onpersoonlijkheid toe. Customercare was een mooie 
marketingterm voor een droog communicatiekanaal. 
Veel meer dan dat was en is het niet”.

Hoe groot is de kans dat de klant vandaag bij drie keer 
inbellen altijd dezelfde persoon aan de lijn krijgt? Laat 
staan dat die persoon zijn of haar mail van twee weken 
geleden heeft gezien of zijn of haar chatsessie op de 
website heeft gevolgd… Nihil. “Dat allemaal omdat 
de customercaresystemen rond interne processen 
zijn gebouwd en niet rondom de klant. De nieuwe 
generatie klanten aanvaardt dat niet langer.” De 
voorbije vijf jaar explodeerde het internet als sociaal 
communicatieplatform. Consumenten communiceren 

onderling op een totaal andere manier en verwachten 
eenzelfde stijl en houding van de bedrijven. Het 
volstaat niet dat bedrijven ‘aanwezig’ zijn op de 
sociale media, ze moeten ook leren communiceren 
via kanalen die ze niet zelf onder controle hebben, 
maar die in handen zijn van derde spelers als 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat “…en waar de 
klanten de communicatie sturen en leiden volgens 
hun verwachtingen en vereisten. Een bedrijf dat niet 
snel én adequaat reageert op een post, riskeert de 
schandpaal”.

DE BUSINESS VAN 
SPARKCENTRAL
Sparkcentral is een gecentraliseerd 
platform dat alle gebeurtenissen en 
contactmomenten met iedere individuele 
klant samenbrengt. Van of via om het 
even welk kanaal (sms, e-mail, telefoon, 
social media, mobiele apps …). Pas als 
je ieders persoonlijke context kent, kun 
je als bedrijf een persoonlijke service 
bieden en realtime beantwoorden aan de 
verwachtingen. Met de snelste technologie 
voor klantenrouting en -prioritering 
en innovatieve hulpmiddelen voor 
werkprocesoptimalisatie en rapportage, 
helpt Sparkcentral wereldmerken als 
Delta Air Lines, Uber, Nordstrom, ENGIE 
Electrabel, Zappos, Brussels Airport … om 
vlotte en kosteneffectieve klantenservice-
ervaringen te creëren en merkentrouw te 
bevorderen.

www.sparkcentral.com

"BEDRIJVEN MOETEN OOK 
LEREN COMMUNICEREN VIA 
KANALEN DIE ZE NIET ZELF 

ONDER CONTROLE HEBBEN" 
DAVY KESTENS
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te laat bent. Om gek van te worden, toch? Beeld je nu 
het volgende scenario in: je staat in de file en je krijgt 
een sms van de luchtvaartmaatschappij die meldt dat 
je – op basis van je gps-coördinaten – vermoedelijk 
je vlucht zult missen. Met de vraag of ze voor jou 
moeten herboeken op de volgende vlucht. Dat is pas 
anticiperen op potentiële problemen. Dat noem ik 
de klant centraal stellen. En het werkt als een echte 
win-win, want intussen kan de maatschappij jouw 
vrijgekomen stoel opnieuw verkopen, verkoopt ze 
jou een tweede stoel en verkort ze wachtrijen aan de 
incheckbalie.”

“BEDRIJVEN INVESTEREN 
TE VEEL IN DE CREATIE VAN 

EEN WOWMOMENT 
DAT BOVENDIEN EEN 

LAGE ROI HEEFT” 

NIET AANPASSEN IS GEEN 
OPTIE
Zal de omwenteling zo’n vaart lopen? Tenslotte is 
niet iedere generatie even digital native. “Vandaag 
misschien nog niet, maar heel binnenkort wel.”
De realiteit bewijst dat ouders automatisch het 
communicatiegedrag van hun kinderen overnemen 
want ze willen in contact kunnen blijven. Bovendien 
zullen de nog oudere generaties op vrij korte termijn 
in de minderheid zijn. Bedrijven moeten volgens 
Kestens heel goed beseffen dat de zgn. Z-generatie 
de toekomst vormt waarop ze hun business moeten 
bouwen. Niet aanpassen is geen optie. Maar de 
druk zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, van sector 
tot sector. “De ‘verticals’, zoals de reis-, horeca- en 
banksector – de grote servicebedrijven dus – zullen 
de impact heel snel voelen. De Coca-Cola’ s van 
deze wereld daarentegen zijn minder gevoelig voor 
‘customer messaging experience’. Als er wat fout loopt 
met een van hun producten gaat de klant immers niet 
bij Coca-Cola klagen, maar bij zijn retailer. Ten slotte 
zijn ook de schaalgrootte en ‘legacy’ van bedrijven 
bepalend voor hun adoptievermogen” (zie kadertekst 
‘Van innovator tot achterblijver’).

GEDAAN MET CUSTOMER SERVICE 
OUDE STIJL
Kestens ziet twee werelden divergeren: de 
bedrijfswereld die een beroep doet op ‘zijn’ 
historische communicatiekanalen en -systemen en de 
buitenwereld die via steeds meer nieuwe platformen 
nieuwe communicatiecodes en -patronen hanteert 
en zijn verwachtingen voortdurend bijstelt. “Mijn 
neefje gebruikt Facebook Messenger om ‘oude 
mensen’ berichten te sturen, WhatsApp voor de 
vrienden, WeChat om te chatten met de spelers 
van zijn voetbalclub en Snapchat om foto’s naar zijn 
vriendinnetje te sturen. Aan het bedrijf de enorme 
uitdaging om zich die nieuwe communicatiecultuur 
eigen te maken, aansluiting te vinden bij de 
verwachtingen van de opkomende generatie klanten 
en de controle te heroveren.”

De moderne digital native klant (generatie Z) 
zoekt ‘instant satisfaction’, heeft een uiterst korte 
aandachtsboog, is hyperongeduldig  en is volgens 
Kestens “niet op zoek naar een wow-effect”. Bedrijven 
investeren te veel in de creatie van zo’n wow-moment 
dat bovendien een lage ROI heeft. De klant wil in 
essentie maar één ding: een product of een service 
kopen zonder rompslomp of inspanning en bij een 
probleem direct worden geholpen. “Hoeveel stappen 
moet je vandaag als klant wel niet zetten om een gsm-
abonnement te nemen? En als er iets fout loopt, moet 
je het zelf rechtzetten. De operator legt de workload 
bij de klant, terwijl het net andersom moet. Recent 
onderzoek van Dimension Data toont dat de klant niet 
verwacht dat alles altijd perfect loopt. Als er een kink in 
de kabel komt en hij moet zelf amper moeite doen om 
het op te lossen, dan stijgt zijn disloyauteit of negatieve 
perceptie met 6 tot 9%. Moet hij daarentegen hemel 
en aarde verzetten om het probleem weer recht te 
trekken, dan stijgt de disloyauteit met liefst 96%.”

Sparkcentral gaat nog een stap verder in het 
ondersteunen van de klantenervaring. Het biedt 
oplossingen om proactief in te spelen op behoeften en 
verwachtingen. Als het van Kestens afhangt, evolueren 
we naar een tijdperk waarin customer service niet 
meer nodig is omdat bedrijven anticiperen op wat 
er leeft bij hun doelpubliek. “Stel, als klant van een 
luchtvaartbedrijf ben je 45 minuten verwijderd van 
de luchthaven. Je weet dat de gate over een uur zal 
sluiten, dus race je naar de luchthavenparking om je 
vlucht nog te halen. Aan de gate krijg je te horen dat je 

DAVY KESTENS
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De uitdaging is het grootst voor de bedrijven 
- van groot tot middelgroot - die moeilijk 
afstand kunnen nemen van hun traditionele 
businessmodellen, maar na lang treuzelen 
moeten inzien dat ze niet anders kunnen dan 
volgen. Omdat de technologie intussen al 
volwassen is en door het overgrote deel van 
de markt wordt gebruikt. Die groep noemt 
Moore de ‘late majority’. 

Ten slotte bengelen de ‘laggards’ of 
achterblijvers aan de staart van de 
transformatie-evolutie. Zij volgen – veel te 
laat – uit pure noodzaak, wetende dat ze 
zichzelf anders uit de markt duwen.

Tesla is een mooi voorbeeld. Enkele jaren 
geleden verkocht de autobouwer in ons 
land hooguit een tiental sportmodellen 
aan early adopters. Zodra het merk een 
instapmodel lanceerde (met als doel de 
kloof te overbruggen) groeide de verkoop 
exponentieel en bereikt de autobouwer 
vandaag de early majority.

VAN INNOVATOR TOT 
ACHTERBLIJVER
‘Innovators’ vormen de kleine groep 
bedrijfjes of mensen die als eerste een 
product of technologie willen hebben. 
Ze zoeken het nieuwste van het nieuwste.
Start-ups hebben geen historische erfenis 
en kunnen dus zonder veel hindernissen 
de nieuwe technologie integreren in hun 
businessmodel. Zij zijn de early adopters. 

Zodra de technologie door de massa wordt 
opgepikt en haar volwassenheidsfase bereikt, 
beseffen grote corporate bedrijven dat ze 
moeten volgen en gaan ze veel middelen 
investeren om hun processen en bestaande 
modellen aan te passen. Ze kunnen dat 
strategisch ook aan. Zij vormen de ‘early 
majority’. Die vroege voorlopers zijn 
echter veel moeilijker te overtuigen en 
te mobiliseren dan de early adopters. 
Die kloof noemt marketinggoeroe 
Geoffry Moore ‘the Big Scary Chasm’ (1999). 

GEOFFREY MOORE'S CROSSING THE CHASM' DIAGRAM
circa 1991

THE
CHASM

innovators early adopters

CUSTOMERS WANT TECHNOLOGY 
AND PERFORMANCE

CUSTOMERS WANT SOLUTIONS 
AND CONVENIENCE

early majority late majority laggards

time
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HUMAN-TO-HUMAN
Davy Kestens is overtuigd dat ‘effortless communi-
cation’ een van de belangrijkste differentiators wordt 
voor de concurrentiekracht van bedrijven. Binnen 
hooguit vijf jaar is de h2h-communicatie (human-
to-human) standaard. “Elke business, elke service, 
elk product bereikt zijn verzadiging want overal ter 
wereld hebben uiteenlopende bedrijven hetzelfde 
aanbod dat voor iedereen bereikbaar is geworden. 
En allemaal beconcurreren ze elkaar. Een vliegtuig 
is een vliegtuig en de passagier gaat misschien een 
centimeter verder of dichter bij een wenende baby 
zitten, maar uiteindelijk geeft hij niet om de kleur van 
het toestel. Elke maatschappij biedt dezelfde vluchten 
over dezelfde routes voor bijna dezelfde prijs. 

"VANDAAG IS NIET IEDERE 
GENERATIE AL DIGITAL NATIVE, 
MAAR HEEL BINNENKORT WEL" 

DAVY KESTENS

De klant centraal stellen is natuurlijk gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, niet op zijn minst voor een bedrijf 
met duizenden werknemers en miljoenen klanten. De 
vraag luidt met andere woorden: is de trend naar ‘mass 
customization’ – waarbij een massaproduct op maat 
van de individuele klant kan worden geproduceerd – 
ook haalbaar voor customer service? “Het is uiteraard 
als mastodont onmogelijk om 24/7 een-op-een met 
de klant te communiceren. Maar je kunt hem wel die 
ervaring bieden door de communicatie in de juiste 
processen te gieten. De cruciale factor daarbij is 
beschikken over realtimedata.” Stel, een Belgische 
sales manager landt midden in de nacht in Tokio. 
Heeft barstende hoofdpijn en stapt een apotheek 
binnen. Na drie keer pinnen (de kaartlezer is niet 
compatibel) wordt zijn kaart geblokkeerd. Na een uur 
internationaal onderhandelen met zijn Europese bank 
wordt de kaart met wat geluk opnieuw geactiveerd. 
Het kan anders. De bank herkent de kaart die wordt 
geblokkeerd, kent ook het gsm-nummer gekoppeld 
aan die klant en stuurt hem een sms om zijn identiteit 
te checken. Bij een positief antwoord wordt de kaart 
automatisch gedeblokkeerd. Het hele proces binnen 
een tijdspanne van één minuut. Dat alles kost de 
bank een habbekrats in vergelijking met urenlange 
internationale en meestal nachtelijke – en dus dure – 
calls. Besluit: klant snel en persoonlijk geholpen, 
bank tevreden.

Het verhaal is geen wishful thinking, maar een 
van de concrete klantencases van Sparkcentral. 
“Starten doe je door de vijf belangrijkste oorzaken 
en volumedrijvers van het communicatieverkeer in 
kaart te brengen. In een volgende stap zoek je naar 
proactieve communicatieoplossingen om de overvloed 
in te dijken. Je zult zien, vaak zijn de nieuwe processen 
uiterst kostenefficiënt. Let op, proactief betekent 
tegelijk rekening houden met de wensen van de klant, 
zonder die verweesd achter te laten door nooit meer 
van je te laten horen.”

“EEN GROOT BEDRIJF 
KAN ONMOGELIJK 24/7 EEN-

OP-EEN MET ELKE KLANT 
COMMUNICEREN. MAAR 

KAN HEM WEL DIE 
ERVARING BIEDEN” 

DAVY KESTENS 
CEO van Sparkcentral
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De enige differentiator van die bedrijven wordt 
de customer service. Het product of de dienst 
verdwijnt niet, maar de verpersoonlijking of 
‘customisation’ ervan wordt de kritieke factor.”

De menselijke factor (educatie, persoonlijke 
coaching …) wint snel aan belang. “Alle andere 
processen worden geautomatiseerd. Al gehoord 
van de Amazon-dashknoppen? Met deze knop die 
op apparaten wordt gekleefd, kan de consument 
automatisch online een product bestellen dat in de 
knop is geprogrammeerd en thuis laten leveren. 
Geen waspoeder meer, druk op de knop die op 
de wasmachine hangt en klaar is kees. Op termijn 
wordt het mogelijk om het programma-aanbod 
aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren.”

Of zo’n voorgeprogrammeerd aanbod de persoon-
lijke keuzevrijheid niet beknot? De consument wordt 
immers niet langer getriggerd om iets te proberen 
dat niet past binnen zijn profiel. “Dat wordt een 
aparte, high-end service. Mensen gaan immers niet 
meer loyaal zijn aan merken, maar aan ervaringen. 
Niemand zal nog de keuze moeten maken tussen 
Coca-Cola of Pepsi.” 

WAT DOET 
U BETER NIET?
•  Hoe personaliseer je de 

overvloed aan communicatie? Breng 
eerst de volumedrijvers van het commu-
nicatieverkeer in kaart. Zoek daarna naar 
proactieve (en kostenefficiënte) commu-
nicatieoplossingen om de overvloed in te 
dijken. En de klant tegelijk de ervaring te 
geven van een service op zijn maat. Laat 
hem nooit verweesd achter.

• De consument neemt niet langer 
genoegen met een woweffect. Hij wil 
echt geholpen en geservicet worden. 
Iemand rijkelijk vergoeden omdat zijn 
bagage verloren ging op de luchthaven is 
zalven na de feiten. Daarmee neem je de 
negatieve perceptie over het bedrijf op 
lange termijn niet weg. 

• Veel bedrijven werven een schoolverlater 
aan als social media manager. Die 
beheerst dan wel de nieuwe media-
kanalen, maar heeft geen voeling met 
uw business. Proactieve customer service 
is veel meer dan actief zijn op Twitter, 
Facebook ... 
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"HET MERENDEEL VAN DE 
BEDRIJVEN COMMUNICEERT 

EVEN SLECHT MET HUN 
KLANTEN ALS 30 JAAR 

GELEDEN" 
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D
e uitdaging voor onze 
community van meer dan 
20.000 werknemers is dat 
elk van hen het belang van 
een positieve klantenrelatie 
moet internaliseren en 
omzetten in de praktijk.” 
Arnaud Feist, CEO van 

Brussels Airport Company, is ambitieus. De 
Belgische luchthaventrots moet scoren met 
zijn klantenservice, beter dan welke andere 
Europese airporttopper ook.

Arnaud Feist is formeel: “Customer service is 
cruciaal in onze sector”. De diversiteit van de 
klanten (passagiers, luchtvaartmaatschappijen, 
partnerondernemingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks actief zijn op de luchthaven) 
vereist een organisatie die de klant centraal 
stelt in haar strategie. 

“Gezien de digitalisering, de diversifiëring 
van het vliegaanbod en de concurrentie in 
de buurlanden, maakt de dienstverlening 
vandaag het grote verschil met concurrenten. 

SPARKCENTRAL/BRUSSELS AIRPORT COMPANY

CASESTUDY - 
DIRECTE LIJN NAAR 
DE PASSAGIERS
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Luchthavens zijn tegenwoordig merken 
die hun producten, diensten en USP’s in de 
kijker moeten zetten en die bovenal over een 
directe lijn naar de klanten moeten beschikken 
om ze realtime van dienst te kunnen zijn.”
Mensen vormen het referentiepunt in het 
businessmodel, klantentevredenheid (b2c en 
b2b) staat centraal in de strategie. “Wie zijn 
klanten tevreden wilt houden, moet hen meer 

ARNAUD FEIST
CEO van Brussels 
Airport Company

bieden dan marketingbeloften. Je moet kunnen 
garanderen dat ze bij elk contact, van welke aard 
ook, tevreden vertrekken. Om die doelstelling 
te realiseren, willen we onze klantenrelaties 
maximaal personaliseren.”

Vraag is of de trend naar ‘mass customization’ – 
waarbij een massaproduct op maat van de 
individuele klant kan worden geproduceerd – 
haalbaar is voor customer service. Het is alvast 
de ambitie van Brussels Airport om de passagiers 
op de luchthaven producten en diensten aan te 
bieden die beantwoorden aan hun individuele 
verwachtingen. Daartoe werd de structuur van de 
onderneming vorig jaar zelfs aangepast en een 
nieuwe afdeling ‘passenger experience’ gecreëerd. 
“Dat nieuwe departement is verantwoordelijk voor 
het hele parcours van de passagiers, van de parking 
tot de check-in, security, winkels, toiletten … 
tot aan de gate, idem voor het aankomsttraject. 
Het departement brengt de huidige ‘customer 
journey’ in kaart en verzamelt gegevens om de 
behoeften van onze passagiers te kennen en te 
prioriteren, om met andere woorden te weten 
wie onze klanten zijn en wat ze van onze luchthaven 
verwachten. 

"ALS WE DE ‘CUSTOMER 
JOURNEY’ KENNEN, 

KUNNEN WE ONZE KLANTEN 
BEGRIJPEN EN ECHT HELPEN" 

ARNAUD FEIST

BUSINESS 4.0VBO

DE BUSINESS VAN BRUSSELS 
AIRPORT COMPANY
Brussels Airport Company is eigenaar 
en beheerder van Brussels Airport. 
Aandeelhouders zijn de Belgische staat (25%) 
en een consortium van privé-investeerders 
(75%). Met 24,8 miljoen passagiers en meer 
dan 536.000 ton cargo per jaar is Brussels 
Airport een van de grootste luchthavens van 
Europa en verbindt ze de Europese hoofdstad 
met 238 bestemmingen (2017) wereldwijd. 
De luchthaven heeft bovendien het grootste 
aanbod lowcostbestemmingen vanuit België 
en is de tweede economische groeipool van 
ons land. Goed voor zo’n 60.000 directe en 
indirecte jobs.

www.brusselsairport.be
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SPARKCENTRAL/BRUSSELS AIRPORT COMPANY

Brussels Airport integreert de socialmediaoplossing 
van Sparkcentral complementair met de bestaande 
‘customer service’-processen en -kanalen, zoals 
telefoon, e-mail of face to face. Zo krijgen de 
medewerkers die zich ontfermen over de sociale 
media een specifieke opleiding om correct 
en adequaat passagiers verder te helpen. De 
customer service online heeft immers andere 
geplogendheden dan customer service per telefoon 
of aan het infoloket. “Dankzij de tool kunnen we 
de vragen efficiënt beantwoorden en krijgen we 
een duidelijk overzicht van wat er op onze sociale 
netwerken wordt gepost. Het meest sprekende 
voorbeeld: tijdens het beheer van de crisis na de 
aanslagen van 22 maart 2016 was onze proactieve 
en reactieve communicatie met passagiers op 
sociale media cruciaal. Het Sparkcentral-platform 
was een grote hulp om de stortvloed aan vragen 
efficiënt te dispatchen en te verwerken, zowel 
tijdens de crisis als lang daarna.”

Zo verwerven we de kennis om doelgerichte en 
effectieve digitale en niet-digitale oplossingen, 
producten en diensten te ontwikkelen die de 
persoonlijke beleving van onze passagiers 
ondersteunt.”

SOCIALE MEDIA NIET MEER 
WEG TE DENKEN
Een bedrijf kan anno 2017 onmogelijk nog 
een antwoord bieden op de hedendaagse 
klantenbehoeften zonder gebruik te maken van 
sociale media. Die kanalen actief gebruiken is 
volgens Feist zelfs onontbeerlijk in elke globale 
bedrijfsstrategie (groot of klein). Daarbij is het 
essentieel om over de juiste tools te beschikken 
om je teams te ondersteunen, klantenrelaties op 
te bouwen, te onderhouden en te monitoren, 
doelstellingen vast te stellen en processen 
te controleren. “Onze medewerkers zijn er 
zich van bewust dat we ons als onderneming 
moeten aanpassen aan nieuwe trends en 
uitdagingen. Maar dat staat niet gelijk met 
blindelings innoveren. Elke innovatie moet een 
echte toegevoegde waarde bieden aan onze 
klanten, passagiers of airlines. Zo gebruiken we 
Sparkcentral om de dialoog te vergemakkelijken 
op de sociale media. Tegelijk kunnen we ook de 
relaties met onze passagiers beter beheren en 
hierover statistieken bijhouden. Het platform 
Falcon gebruiken we dan weer voor de agenda 
van onze proactieve communicatieacties.”

"SOCIALMEDIAMEDEWERKERS 
KRIJGEN EEN ANDERE 

OPLEIDING DAN DE STEWARDS 
DIE DE KLANTEN HELPEN AAN 

HET INFOLOKET. DE OPLEIDING 
IS SPECIFIEK GERICHT OP 

CUSTOMER SERVICE ONLINE." 
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TIP
“Aarzel niet om de structuur van uw 
onderneming te veranderen als dat 
de customer service kan verbeteren. Maar 
forceer de verandering of omschakeling niet. 
Neem de tijd om uw bedrijf te analyseren en 
opnieuw te definiëren op basis van optimale 
customer service en weet ook dat uw 
werknemers tijd nodig hebben om zich aan te 
passen. Dat betekent dat u ze moet opleiden 
en aanmoedigen om te participeren aan het 
project om er samen invulling aan te geven.”
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SOLVAY/INTUO/BIVTEAM

BEDRIJF ZONDER BAAS? DER BAAS? 
DE WIL VORMT DE WEG!T 

VREES VOOR MANIPULATIE
“Zodra de mensen van de autonomie hebben 
geproefd, willen ze niet meer terug.” Enkele 
jaren geleden nam Bénédicte Baurain het 
softwarebedrijf BIVTeam over. Ze was er al meer 
dan 20 jaar partner-aandeelhouder. Wat de tien 
medewerkers doen, lijkt op het eerste gezicht 
niet zo sexy, de manier waarop daarentegen …

Baurain: “Als CEO besliste ik om de nieuwe weg in 
te slaan, startend met vraaggestuurd management – 
ik vroeg letterlijk de mening van de medewerkers bij elke 
beslissing. Niemand was vertrouwd met die aanpak, laat 
staan dat ze er vertrouwen in hadden. Ik moest de men-
sen voortdurend geruststellen dat er geen verborgen 
agenda of manipulatie speelde. Ik moest technieken 
vinden om het overleg en de soms verhitte discussies in 
zinvolle banen te leiden. Essentieel waren de ‘talent ma-
nagement analyses’ om de persoonlijkheid van iedereen 

G
een chef? De werknemer die 
zelf zijn loon (en het winst-
niveau!) bepaalt? De Waalse 
informatica-kmo BIVTeam 
bewijst dat het kan. De 
chemie reus Solvay is goed 
op weg als early adopter. 
En de Gentse start-up Intuo 

helpt bedrijven om de werknemers het stuur in handen 
te geven. Van top-downleiderschap naar bottom-
upbeleid klinkt heel positief. Toch leert de ervaring 
dat echt zelfbestuur pas levensvatbaar wordt als 
het wortelt in de intrinsieke motivatie van werkgever 
én werknemer.
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te doorgronden. Immers, iemand die vanuit zijn primaire, 
intrinsieke persoonlijkheid functioneert, moet minder 
inspanning doen om resultaten te bereiken. Op basis van 
die profielen hebben we samen alle rollen en fundamen-
ten van het bedrijf opnieuw gedefinieerd en toegewezen.
Vervolgens hebben we onze missie en bestaans-
reden – ‘Waarom staan we elke ochtend op en 
waar dromen we van voor onze onderneming 
en ons beroepsleven?’ – scherpgesteld.”

Na die oefening volgt de operationele uitrol?
Baurain: “We werken op projectbasis, met klanten, 
(kortlopende) interne projecten, strategische 
projecten … Iedereen kan een project lanceren 
en iedereen kan beslissen welke rol hij of zij wil 
opnemen in het project. We proberen te opereren 
in het optimale snijvlak van ‘persoonlijkheid, zin 
voor het project en competentie’. Voor elk project 
bepalen we vooraf en in overleg de krijtlijnen. Daarna 
werkt het projectteam zo autonoom mogelijk op 
alle domeinen, tot en met het financiële luik.”

Tim Clauwaert (CEO en co-oprichter Intuo): 
“Niemand heeft een pasklare blauwdruk liggen 
voor het nieuwe model, ook Intuo niet. Het 
personeelsbeheer op een organische, geleidelijke 
manier veranderen, zonder meteen de hele 
structuur overboord te gooien heeft als grote 
voordeel dat het minder invasief is. Maar het doel 
verandert niet: de betrokkenheid en motivatie 
en dus de performantie van de medewerkers 
versterken en ze aan het bedrijf binden. En tegelijk 
hun creativiteit en wendbaarheid stimuleren.”

Cécile Tandeau de Marsac (HRD Solvay-groep):
“Het HR-beleid moet de medewerkers centraal 
stellen in zijn strategie. Die willen regelmatig 
en continu 360° feedback en coaching, niet één 
of twee keer per jaar een evaluatiemoment. De 
impuls voor verandering komt trouwens van de 
medewerkers zelf. Zij mogen hun eigen ‘performance 
management’ van de nabije toekomst bepalen. 

HET MODEL BIVTEAM
CEO Bénédicte Baurain is niet langer baas 
van haar softwarebedrijf, maar moderator. 
Haar inspiratiebron? Grote spelers als 
Zappos.com en Gore die vooral hun manier 
van werken willen innoveren, en minder de 
organisatie of structuur. BIVTeam gooide 
het klassieke hiërarchisch georganiseerde 
model met ieder zijn welomlijnde 
jobomschrijving en takenpakket 
overboord. Alle medewerkers, inclusief 
zaakvoerder-eigenaar beslissen alles bij 
consensus. Van visie en strategie, over 
verloning, investeringen en winstniveau 
tot operationele uitrol, risicobeheer en 
aansprakelijkheid. “Anders gezegd, de 
medewerkers functioneren autonoom, 
zitten mee aan het stuur en zijn eigenaar 
van hun eigen loopbaan.”

www.biv-team.com
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Aan HR de opdracht om voor elke medewerker een 
passende, op vertrouwen gestoelde omgeving te 
creëren, waar hij of zij zich 100% kan ontplooien en 
zijn of haar skills optimaal kan inzetten. Een omgeving 
waarin innovatie en disruptie alle kansen krijgen.”

Willen alle medewerkers die verantwoordelijkheid 
wel dragen?
Baurain: “Niet iedereen staat even open voor de 
horizontale strategie. Sommige mensen worden 
liever gestuurd. Idealiter moet de organisatie in 
staat zijn om zich aan te passen aan het profiel en de 
persoonlijkheid van iedere individuele medewerker. 
Omgekeerd moeten we elkaar coachen en tools 
aanreiken om de autonomie te faciliteren en te 
stimuleren. Zo besliste ons team dat elke vrijdag één 
medewerker verplicht niet werkt aan een lopend 
project, maar nadenkt over of iets doet in verband 
met onze onderneming, ons team of zijn engagement 
in BIVTeam. Innovatie of zelfontplooiing heeft 
de grootste slaagkans als het uit de mensen zelf 
komt, dan wanneer het wordt opgelegd. Niemand 
moet verantwoorden wat ze tijdens hun vrijdag 
hebben gedaan, enkel kort hun ervaring delen 
met de collega’s. En ook al is het niet de primaire 
doelstelling, op die manier ontstaan wel degelijk 
nieuwe, voor het bedrijf waardevolle projecten.”

In de absoluut horizontale organisatie, beslissen de 
medewerkers zelf over hun verloning, de investering-
en … tot en met wat er met de winst gebeurt?
Baurain: “Alles, ook mijn persoonlijke verloning, in 
alle transparantie op tafel leggen en in vraag stellen, 
was mijn initiële doel. Om daarna – met behoud 
van de al verworven salarisrechten – de verdere 
loonopbouw op een nieuwe manier te organiseren. 
Bijvoorbeeld door de mensen individueel te laten 
beslissen hoeveel procent opslag ze waard zijn, wat 
daarna in comité al dan niet – bij consensus – wordt 
bevestigd. Niet iedereen wilde mijn voorbeeld 

DE TOOLS VAN INTUO
CEO en co-oprichter Tim Clauwaert
is overtuigd dat de bedrijfswereld best 
nog wat technologische impulsen kan 
gebruiken. Zaken die ze vandaag doen, 
kunnen veel efficiënter en meer op maat 
van de werknemer. Zo ontwikkelde het 
bedrijf een evaluatieplatform waar de 
medewerkers continu feedback geven op 
het werk van collega’s. “Continue coaching 
vervangt de klassieke jaarlijkse evaluatie 
en leidt tot meer gemotiveerde mensen.”
Tegelijk leert het platform de medewerkers 
zaken over zichzelf. “Wie vaak hoort dat 
hij goed mensen kan aansturen, beseft 
misschien dat hij een goede people-
manager zou zijn. En zit zo zelf aan het 
stuur van zijn loopbaan.”

www.intuo.io

"NIEMAND HEEFT EEN 
PASKLARE BLAUWDRUK 

LIGGEN VOOR HET 
ZELFBESTUURMODEL”

TIM CLAUWAERT
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volgen, vooral de oudere medewerkers stonden 
op de rem. Het is een heel complexe discussie 
waarbij het verleden een gewichtige rol speelt.”

Tandeau de Marsac: “Er komt bij Solvay een 
pilootproject met flexibele verloning. Centrale vraag 
daarbij is: hoe bied je de medewerkers een zekere 
flexibiliteit in de keuze van hun sociale voordelen?”

Bruce Fecheyr-Lippens (Global Head of People 
Analytics & Digital HR bij Solvay): “Het is mijn 
overtuiging dat goede initiatieven bottom-up moeten 
worden ontwikkeld. Afgelopen zomer richtten we een 
‘Employee Experience Studio’ op. Met een tiental 
medewerkers werkten we zes tot twaalf weken aan 
een specifieke opdracht in een creatieve werkstudio. 
Zonder hiërarchie. Iedereen voegde waarde toe 
op basis van zijn of haar competenties en door 
zelfresponsabilisering. Het team werd multidisciplinair 
en generatieoverschrijdend samengesteld met 
medewerkers uit alle departementen van het bedrijf 
(HR, IT, R&D, productie, sales & marketing …). De 
resultaten zijn verbluffend: er werd veel sneller beslist. 
Een nieuwe, eigen HR-app bouwen duurde geen 
jaar, maar twaalf weken en tegen veel lagere kosten. 
Maar bovenal, de medewerkers waren ontzettend 
‘engaged’ en gemotiveerd. Door middel van cocreatie 
bereikten we samen een veel beter resultaat.”

Is elke medewerker voldoende onderlegd om mee 
te beslissen over de financiële strategie van een 
bedrijf?
Baurain: “Daarom geven we opleiding. Je moet de 
mensen tools en kennis aanreiken als je zelfbestuur wilt 
faciliteren en verwacht dat er gegronde beslissingen 
worden genomen. Het is niet omdat we bij consensus 
beslissen dat het risico op onwerkbare compromissen 
groeit. Komen we voor bepaalde topics niet tot een 
eensgezind besluit dan grijpen we terug naar de 
bedrijfsfundamenten 'onze waarden' en zoeken we 
een alternatieve oplossing. Maar een medewerker 
stelt zelden zijn veto. Het is voor iedereen – mezelf 
incluis – telkens weer een uitdaging om elk voorstel 
vooraf goed te doordenken en te matchen met 
onze missie en visie. Ja, soms haalt een project het 
niet. Dat is frustrerend, maar tegelijk een motivatie 
om de eigen overtuiging in vraag te stellen.”

BRUCE FECHEYR-LIPPENS 
Global Head of People 
Analytics & Digital HR bij 
Solvay

31

HET PROJECT SOLVAY
Cécile Tandeau de Marsac is directeur-
generaal en HR-manager van de 
Solvay-groep, een bedrijf met 27.000 
medewerkers met uiteenlopende profielen: 
arbeiders, technici en ingenieurs van 
alle leeftijden en alle achtergronden. Ze 
draagt het fascinerende maar complexe 
proces om de bedrijfscultuur heruit te 
vinden en op een meer ‘employee centric’ 
en meer digitale leest te schoeien. “Als 
multinationale groep moeten we evolueren 
en de teams centraal stellen. We hebben 
geen andere keuze.”

www.solvay.com
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de aandeelhouders. Het is een shift van top-
downleiderschap naar bottom-up en cocreatief 
beleid. Dat soort meer ‘gedeeld’ model leidt tot 
een sterker engagement van de medewerkers. 
De aandeelhouders zijn zich ervan bewust dat 
daarin een van de key performance-factoren 
schuilt. Vertrouwen is key. We moeten dus niet 
veranderen van ideologie, maar van cultuur.”

"WE MOETEN NIET 
VERANDEREN VAN IDEOLOGIE, 

MAAR VAN CULTUUR. EEN 
BUSINESSCULTUUR DIE STEUNT 

OP VERTROUWEN IN HET 
MENSELIJK KAPITAAL"

CÉCILE TANDEAU DE MARSAC

GROTE BREUK MET DE 
HARDE WINST
Hoe rijm je het streven naar meer concurrentie-
kracht of groei van de onderneming met de 
individuele doelstellingen van de medewerkers?
Baurain: “Het bedrijf moet winst maken. Hoe minder 
winst, hoe minder er te verdelen valt. Als enige 
aandeelhouder van een klein bedrijf, streef ik niet 
naar meer return dan mijn medewerkers. Ik ben 
hun gelijke. De doelstelling die ik nastreef is dat, 
als er een bonus te verdelen valt, we samen kunnen 
beslissen hoe die meerinkomsten onder iedereen te 
verdelen of opnieuw in de onderneming te investeren. 
Dat werkt, op voorwaarde dat iedereen intrinsiek 
gemotiveerd is in zijn job en de randvoorwaarden, 
zoals het basisloon, vervuld en verzekerd zijn.”

Arne Van Damme (groeistrateeg bij Intuo): “Dat 
is net de kracht van het zelfbestuur. Ieder definieert 
voor zichzelf welke rol hij of zij wil opnemen, en 
welke mate van ‘vrijheid’ hij of zij intrinsiek verkiest 
om het beste van zichzelf te kunnen geven. De 
grote breuk met de klassieke manier van werken 
is dat de medewerker zelf voor die rol heeft 
gekozen en ze niet top-down wordt opgelegd.”

Dat lijkt onhaalbaar voor een groot bedrijf 
met meerdere aandeelhouders?
Tandeau de Marsac: “Soms moet je wat idealistisch 
zijn. De groei komt iedereen ten goede, ook 

SOLVAY/INTUO/BIVTEAM

POULT (FRANKRIJK): 
ZELFS HET DIRECTIECOMITÉ VERDWEEN
De op een na grootste koekjesverkoper van Frankrijk gooide zijn bedrijfsvoering volledig om. 
De onderneming schrapte niet alleen nutteloos geachte hiërarchische niveaus, maar ook haar directie-
comité. “Veel ondernemingen passen nog altijd modellen toe die dateren uit de 19de eeuw”, zegt 
Robert Collart ex-Chief Happiness Officer bij Poult. “Bovendien leven er nog altijd veel misvattingen. 
‘Ik kan niemand vertrouwen, dus ik moet wel controleren’, ‘Ik geloof niet dat een team zichzelf 
kan sturen, dus ik moet wel doelstellingen opleggen’.” Dat soort ideeën veranderen duurt jaren. 
“Wie hiërarchische reorganisatie zegt, zegt ook herschikking van de verantwoordelijkheden.” Het 
koekjesbedrijf is nu opgedeeld in ‘families’. Elke familie draagt de volle verantwoordelijkheid voor haar 
specialiteit en bij belangrijke beslissingen mogen alle medewerkers hun zegje doen. Bijvoorbeeld over 
de verdeling van de fondsen van een investering. “Als ik zie wat ze nog doceren aan de businessscholen 
in België en Frankrijk, is er nog een hele weg af te leggen voor de mentaliteit echt zal veranderd zijn.”

(Bron: ‘Werknemers beslissen zelf’, Trends, 6 april 2017) 

ARNE VAN DAMME 
Groeistrateeg bij Intuo

32



VBO BUSINESS 4.0

dan vroeger een strategische – en minder een 
operationele, noodzakelijke – enablerrol in het bedrijf. 
Vandaag faciliteert HR niet enkel de processen, 
ze definieert ze. Bovendien neemt in het digitale 
tijdperk de nood aan creatief vermogen toe. Hoe 
sterker de digitalisering en automatisering, hoe meer 
behoefte aan creatieve intelligentie. Parallel met 
die evolutie groeit ook het belang van het menselijk 
kapitaal en dus de strategische rol van HR.”

Fecheyr-Lippens: “Ik ben echt benieuwd of de 
nieuwe manieren van werken de verhoopte resultaten 
zullen opleveren binnen pakweg tien jaar. Ik ben 
een optimist. Bij Solvay creëerden we zoals gezegd 
een Employee Experience Studio. Het moet de 
shift van HR naar het digitale tijdperk enabelen.

Baurain: “Dankzij de grotere betrokkenheid 
van onze medewerkers, genereren we meer 
salesleads. Ons orderboekje is verdrievoudigd 
en de medewerkers zijn veel attenter geworden 
voor opportuniteiten. Iedereen doet bewust en 
onbewust aan prospectie terwijl die taak vroeger 
aan één salesmedewerker was toegewezen. Voor 
alle duidelijkheid, mijn initiële doelstelling was 
niet om de rendabiliteit te verhogen, wel om de 
mensen met goesting samen te laten werken, zich 
gelukkiger te laten voelen, fier om bij BIVTeam 
te werken. Meer winst draaien kan ook een doel 
zijn, maar dat moet je dan ook van bij het begin 
duidelijk en coherent communiceren. Zo niet verlies 
je alle authenticiteit en geloofwaardigheid.”

Van Damme: “Zelfmanagement maakt pas kans als 
een van de volgende twee voorwaarden is vervuld: 
of de CEO/oprichter is overtuigd dat de mensen 
het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn. 
Ofwel is het concept verankerd in de bedrijfsstrategie 
om creatiever, innovatiever, ‘customer centric’ en 
krachtiger te zijn dan de concurrentie. In het verleden, 
toen massaproductie overheerste, was ‘operational 
excellence’ het credo. Vandaag  worden maatwerk 
en een-op-een de norm. Dat vereist innovatieve, 
meer creatieve productie- en serviceprocessen … 
en dus ook nieuwe organisatiemodellen. Binnen 
die evolutie krijgt het HR-management veel meer 

"ZELFMANAGEMENT MAAKT 
PAS KANS ALS DE CEO/

OPRICHTER BELIEVER IS OF 
HET CONCEPT VERANKERD IS 

IN DE BEDRIJFSSTRATEGIE"
ARNE VAN DAMME

©
 S

o
lv

ay

33



VBO BUSINESS 4.0

"ONDERSCHAT DE KRACHT 
VAN DE COLLECTIEVE 
INTELLIGENTIE NIET!"

BÉNÉDICTE BAURAIN

Van Damme: “In een groot bedrijf heb je altijd 
iemand nodig die knopen doorhakt en prioriteiten 
stelt. Hij of zij gaat niet over ‘doen we het of doen we 
het niet’, maar beslist wel over de prioriteit van de 
beslissingen, ‘wat doen we eerst en wat daarna’.”

PRAKTIJK OVERKLAST 
REGEL
Welke andere factoren behalve de 
juridische aansprakelijkheid, staan het 
absolute zelfbestuur in de weg?
Clauwaert: “Veel ‘performance management’-
systemen zijn verankerd in cao’s. Wie wil veranderen, 
kan dus niet om de vakbonden heen. Maar dat hoeft 
niet negatief te zijn. Het is mijn ervaring dat het 
merendeel van de vakbondsvertegenwoordigers 
graag meewerkt, want zelfbestuur is in het belang 
van het welzijn van de werknemer. Het grootste 
probleem zijn vaak de vakbondsmensen van de 
centrales die weinig voeling hebben met de het bedrijf 
zelf. De strategie hangt af van de bestaande relatie, 
de overlegcultuur en de aard van het project.”

Fecheyr-Lippens: “Het is uitermate belangrijk om 
de verandering tastbaar te maken om medewerking 
en betrokkenheid te krijgen. Daarom kozen we er 
bewust voor om het ‘performance management of 
the future’-pilootproject via een ‘test-and-learn’-
benadering op te zetten. Zo testten we eerst de 
tool van Intuo met 200 medewerkers. Dat maakte 
hen bewust van wat ‘dagelijkse 360°-feedback en 
-coaching’ concreet inhoudt. Op basis van die input 
beslisten we om onze eigen HR-app te bouwen in 
onze Employee Experience Studio. De vakbonden 
kunnen vervolgens reageren en input geven op die 
heel nieuwe en tastbare ‘performance management’-
filosofie en ondersteunende HR-app. Het is opvallend 
hoe enthousiast vakbonden en medewerkers reageren 
op die interactieve en pragmatische aanpak.”

Sommige medewerkers voelen zich comfortabel in 
de Studio. Anderen ervaren het als een heel ambigue 
omgeving omdat ze geen greep hebben op het 
resultaat en moeten wennen aan het nieuwe model. 
Maar in de experimentele fase zijn beide profielen 
noodzakelijk. De juiste balans vinden tegen de juiste 
snelheid vormt het kogelgewricht. Mensen forceren 
in een nieuw model zal een averechts effect hebben. 
Alles start, zoals bij BIVTeam, met de profilering van de 
mensen, de zoektocht naar hun intrinsieke motivatie.”

"DE JUISTE BALANS VINDEN 
TEGEN DE JUISTE SNELHEID 

VORMT HET KOGELGEWRICHT 
IN DE SHIFT NAAR DE ‘NEW 

WAY OF WORKING’"
BRUCE FECHEYR-LIPPENS

Hoe absoluut is zelfbestuur? In fine draagt iemand 
de juridische verantwoordelijkheid voor de daden 
van de onderneming.
Baurain: “Dat ben ik. Zelfs bij een incident of crisis, ben 
ik er nog altijd van overtuigd dat in ons model iedereen 
op een verantwoorde, betrokken manier de juiste 
beslissing zal helpen te nemen en steunen. Onderschat 
de kracht van de collectieve intelligentie niet.”

Krijgt de persoon die aansprakelijk is niet het 
laatste woord in het beslissingsproces? 
Baurain: “Ik vertrouw op het verantwoordelijkheids-
besef van mijn medewerkers die als team de juiste 
beslissing zullen nemen in het belang van de organi-
satie. Ook al strookt die niet met mijn visie. Vertrou-
wen alleen volstaat inderdaad niet. De medewerkers 
moeten ook de knowhow en kennis hebben om hun 
beslissing te funderen. Trouwens, leidt niet ieder-
een thuis een eigen klein bedrijfje: het gezin? Daar 
gelden dezelfde wetmatigheden van goed bestuur 
en risicomanagement. Waarom zouden ze die van 
het bedrijf dan niet begrijpen? Waarom zouden ze 
dat gezond verstand plots blokkeren zodra ze het 
bedrijf binnenstappen? Akkoord, als eigenaar heb 
ik bottomline de ‘macht’ om morgen terug over te 
schakelen naar een autoritair geleide onderneming. 
Maar ik zie niet in waarom. Ik heb er geen enkel belang 
bij, laat staan dat ik me gelukkiger zou voelen.”

SOLVAY/INTUO/BIVTEAM
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op die zo verstikkend werken dat het vertrouwen 
verdwijnt. Waarden en cultuur zijn veel belangrijker 
dan regels. Vandaar dat onze ‘career assistent’-app 
niet wordt aangereikt of opgelegd door het HR-
departement, maar de medewerkers zelf mogen kiezen 
of ze er gebruik van maken of niet. Op die manier 
neutraliseer je al een aantal terechte of onterechte 
‘verdachtmakingen’. Pas als ze hun eigen profiel en 
noden hebben bepaald, geeft het systeem een voorzet. 
Vergelijk het met de methode Netflix. Bovendien is 
het ons doel om het platform bedrijfsonafhankelijk 
te maken zodat het de persoon levenslang begeleidt 
in zijn loopbaan om het even waar en wanneer.”

Fecheyr-Lippens: “De manier waarop je over 
dergelijke veranderingen en tools communiceert, is 
doorslaggevend voor de juiste perceptie en slaagkans 
van een project. Zo stel ik me de vraag hoe onze 
medewerkers, de vakbonden, managers … zullen 
reageren op de nieuwe interne ‘job matching’-tool 
die we willen lanceren. In onze groep van 27.000 
medewerkers mogen de talenten vrij bewegen tussen 
de units. Maar niemand kent alle – soms verborgen – 
talenten van iedereen. De nieuwe tool matcht de 
sterktes van de medewerkers – wat willen ze zelf – 

Hoe soepel is de bestaande arbeidswetgeving?
Baurain: “Het vraagt inderdaad heel wat kunst- 
en vliegwerk om bijvoorbeeld te voldoen aan 
de regels inzake het arbeidsreglement.”

Van Damme: “Ook de wetgeving inzake 
vakantieregeling is niet soepel en laat niet toe 
dat de werknemer zelf beslist hoeveel vakantie 
hij wilt nemen (of niet) en wanneer.”

Fecheyr-Lippens: “De digitalisering zal de 
discrepantie tussen regel en praktijk versterken. Ik 
werkte drie jaar in de States en daar lopen veel start-
ups jaren voor op hun Europese collega’s omdat de 
regelgeving in de VS veel soepeler is - lees minder 
streng of beperkend. Daar kan men dingen snel 
realiseren in het belang van een ‘employee centric’-
beleid zonder zich te verliezen in de wetgeving (denk 
maar aan de nieuwe GDPR-privacyregels). Wat niet 
betekent dat je ze kunt negeren. Daarom lieten we 
onze ‘risk and compliance’-medewerker integraal 
participeren in de Employee Experience Studio.”

Clauwaert: “We willen een omgeving creëren die 
steunt op vertrouwen, maar stellen daarvoor regels 
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Baurain: “Het grootste obstakel voor een kleine 
onderneming is tijd. Wij hebben geen voltijdse coach 
of een managementteam om de verandering te 
begeleiden. Onze ‘day-to-day’-business primeert. 
Maar het meest delicate blijft het onderscheid maken 
tussen strategie en intrinsieke motivatie. Anders 
gezegd, wat stuurt de verandering echt? Het doel 
of de zingeving? De resultaten van beide modellen 
liggen mijlenver uit elkaar.” 

met de noden van een project of interne job. Hij helpt 
de projectleider of manager om uit 27.000 talenten de 
juiste mensen te identificeren en aan te trekken. Vice 
versa krijgt een medewerker zelf ook jobs en projecten 
gematcht en kan hij vrij kiezen en dus meer ‘ownership’ 
verwerven over zijn loopbaan binnen Solvay. En met 
juiste mensen bedoel ik de medewerkers die vanuit 
hun intrinsieke motivatie willen meewerken aan het 
project. Die motivatie is zelfs belangrijker dan over de 
juiste vaardigheden beschikken. Het allermoeilijkst 
bij dat soort oplossingen is achterhalen waar je het 
kantelmoment legt tussen de intrinsieke motivatie en 
het kader of de preselectie waaruit de mensen kunnen 
kiezen. Vergelijk het met de logies die Booking.com
voorstelt op basis van je profiel, maar net de vrije 
keuze beperkt door die preselectie aan te bieden.”

Baurain: “BIVTeam is voorstander van de totale vrije 
keuze. Als kleine organisatie hebben we ook die luxe 
om absolute autonomie te bieden op een werkbare 
manier. Mijn grootste vrees toen ik het zelfbestuur 
lanceerde, was dat ik verdacht zou worden van 
manipulatie. Daarom heb ik elk detail van naaldje 
tot draadje onderbouwd, met handen en voeten 
uitgelegd en transparant gecommuniceerd.”

"MIJN GROOTSTE VREES 
TOEN IK HET ZELFBESTUUR 

LANCEERDE, WAS DAT IK 
VERDACHT ZOU WORDEN VAN 

MANIPULATIE” 
BÉNÉDICTE BAURAIN

Tandeau de Marsac: “Als bedrijf moeten we inzien 
en aanvaarden dat elke medewerker verschillend 
is en specifieke verwachtingen heeft. We moeten 
het juiste evenwicht vinden in de omwenteling 
naar een grotere werknemersbetrokkenheid. En 
aanvaarden dat je zo’n ingrijpende cultuurverandering 
niet in één stap kunt verwezenlijken.”

SOLVAY/INTUO/BIVTEAM
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AUDI BRUSSELSDI I

‘DIRTY, DIFFICULT & ‘D‘D‘D‘D‘D‘D‘D‘D‘D‘D‘DDD
DANGEROUS’ WORDTDDDDDDDDDDD T
DIGITAAL EN DUURZAAMUURZ

H
et ‘ultieme’ automodel wordt 
geen uitvinding van de fabrikant, 
maar van de klant.” Daarom 
transformeert Audi van klassieke 
autoproducent tot smart factory, 
gebouwd op drie fundamenten: 
digitalisering, duurzaamheid en 
mobiliteit. De robot zal nooit alle 

taken van de mens vervullen. Want mensen zonder 
werk, hebben geen koopkracht. En wie gaat dan de 
auto kopen? “Aan ons om een zinvolle complementaire 
grens te vinden tussen robotisering en menselijke 
tussenkomst”, stelt Patrick Danau, General Director 
van Audi Brussels.

DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS 
& DEMOGRAPHY
Niet de wagen van de toekomst zal bepalen hoe de 
stad eruit zal zien, maar omgekeerd. Het individu, de 
mens, de consument … beslist hoe en met welke auto 
hij zal rijden (of zich zal laten rijden). De autoconstruc-
teur moet volgen en inspelen. Dat is volgens Patrick 
Danau de essentie van Industrie 4.0. “Voor Audi 
betekent die 4de industriële revolutie dat we een smart 
factory moeten worden. En met smart of intelligent 
bedoel ik digitaal, duurzaam en gericht op mobiliteit in 
de meest ruime zin van het woord.”
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Digitalisering is een brede term die Audi vertaalt naar 
zowel zijn productieprocessen als naar zijn producten 
en services. Het recente ClaXon-project is 
toonaangevend. Als eerste autoconstructeur 
integreerde Audi Brussels een 'cobot' of collaboratieve 
robot in de productieketen. “Als de mens te duur 
wordt, dan schakelt de hedendaagse industrie robots 
in – vandaar dat de productie in lageloonlanden 
nauwelijks is gerobotiseerd. Vormen die machines 
daarom een bedreiging voor de mens en zijn job? 
Neen. Integendeel. Robots maken het productieproces 
goedkoper en dus ook het product. Daardoor stijgt de 
verkoop en … de productie. Een aantal jobs kun je 
recupereren om die meerproductie op te vangen. 
Andere mensen moet je omscholen om de robots te 
leren besturen, onderhouden en ze voortdurend te 
optimaliseren.”

Trouwens, Audi schakelt al sinds de jaren 80 robots in 
om al het ‘dirty, difficult and dangerous’ werk van de 
mensen over te nemen. Dat is geen jobafbouw, maar 
een zegen voor het welzijn van de medewerkers 
waarvan het werk lichter en veiliger wordt. Danau 
voegt er nu een vierde dimensie aan toe: demografie. 
“Mensen zullen moeten werken tot 67 of langer. 
Cobots kunnen ze daarbij ondersteunen. Letterlijk! Een 
cobot werkt immers in tegenstelling tot een 

DE BUSINESS VAN AUDI 
BRUSSELS
Audi Brussels is een heel open, innovatief 
en gedreven autoconstructeur met 
meer dan 3.000 medewerkers. Passie 
voor techniek en professionalisme staan 
centraal. ‘Vorsprung durch Technik’ is 
geen slogan, maar een manier van werken 
én leven. Vanaf 2018 zal Audi Brussels 
exclusief de SUV Audi ‘e-tron’, de wagen 
van de toekomst, bouwen. En vanaf 2019 
ook de 'e-tron Sportback', een coupéversie. 
Zo zit de fabriek opnieuw aan een 
volledige bezetting van haar capaciteit – 
bestaanszekerheid tot minstens 2026. 
Bovendien zal Vorst beschikken over 
unieke kennis van elektrische wagens, een 
van de speerpunten van de Audi Groep.

www.audibrussels.com

PATRICK DANAU   
General Director 
van Audi Brussels

voorgeprogrammeerde klassieke robot niet in een 
beschermingskooi afgescheiden van de operator. 
Beiden staan naast elkaar in de lijn en werken samen 
met elkaar. Via multimodale sensoren (warmte, diepte, 
kleur …) en de ‘deep learning’-technologie of 
zelflerende software herkent de cobot zijn omgeving 
en taken, kan hij met de operator communiceren en 
begrijpt en interpreteert hij visuele instructies, 
gebarentaal. 
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Bovendien werkt de cobot enkel met die operatoren 
die hij herkent en aan hem zijn toegewezen. En in de 
taal van de man of vrouw! In de toekomst vormen ze 
een tandem waardoor de operator zich bijvoorbeeld 
niet langer moet bukken of verplaatsen om de juiste 
onderdelen uit een container te nemen en te 
verwerken.”

“Van eenzelfde kaliber is het ‘exoskeleton’-project 
waarmee Audi Brussels en de Universiteit van Brussel 
experimenteren”, pikt Andreas Cremer, Secretaris-
Generaal in. “Zo’n skeleton of harnas stamt uit de 
militaire industrie en (onder)steunt mensen die 
bijvoorbeeld de hele dag moeten rechtstaan, of biedt 
extra kracht bij het tillen van zware objecten.”

De demografische component vormt een belangrijk 
‘burning platform’, maar lang niet het enige. 
Concurrentiekracht, efficiëntie, voorsprong bouwen … 
zijn even sterke drivers. “De grootste drempel vormt 
trouwens minder de technologie dan wel de sociale 
partners”, beklemtoont Danau (lees ook kaderstuk 
'Nood aan disruptieve vakbond' op p. 42). “De 
vakbonden moeten, net als de werkgever, overtuigd 
zijn dat automatisering en robotisering geen 
bedreiging vormen, maar garanties bieden voor de 
bestaanszekerheid van de onderneming en dus van 
de medewerkers.”

De robot zal nooit alle taken van de mens vervullen. 
Wie gaat anders de auto kopen? De robot? “Mensen 
zonder werk, hebben geen koopkracht. Welke 
bestaansreden heeft Audi nog als mensen geen auto’s 
meer kunnen kopen? Vandaar de uitdaging om een 
haalbare en zinvolle complementaire grens te vinden 
tussen robotisering en menselijke tussenkomst. 
De mens is en blijft ons belangrijkste goed waarin 
we moeten blijven investeren.”

"VAKBONDEN MOETEN 
OVERTUIGD ZIJN DAT 
ROBOTISERING ONZE 

BESTAANSZEKERHEID, EN DUS 
DIE VAN DE WERKNEMERS, 

VERZEKERT" 
PATRICK DANAU

WORDT DEELECONOMIE 
WINSTHEFBOOM?
De clue is om alle nieuw verworven kennis en knowhow 
van de pilootprojecten te delen met de meer dan 
110 plants van de VW-Groep wereldwijd. Mocht 
Danau de tijd hebben om ze allemaal te bezoeken, 
dan zou hij zoveel meer innovaties ontdekken. 
“Ik ben er zeker van dat als de groep zou delen en 
gebruiken wat we samen allemaal kennen en kunnen, 
ze vandaag nog veel verder zou staan. Anders gezegd, 
de vooruitstrevende knowhow zit niet altijd bij de 
concurrentie verborgen. Bovendien pikken veel 
mensen wel nieuwe dingen op, maar doen ze daar bij 
hun terugkomst weinig of niets mee.”  Danau’s raad? 
“Ga minder op bezoek, maar begin uit te rollen wat 
je hebt geleerd.” Om uit zijn eigen comfortzone te 
treden, probeert de algemeen directeur per kwartaal 
een bedrijf te bezoeken dat niets vandoen heeft met 
de automobielsector. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld 
de haalbaarheid van een 100% papierloos bedrijf. 
“Binnenkort wordt ons productieatelier voor de 
opbouw van de batterij radicaal digitaal. Stel je 
voor: 200 mensen aan de slag zonder balpen, noch 
papier. Die pilot – en andere projecten die in de 
pijplijn zitten – zal ons dwingen om de digitalisering 
te omarmen en stapsgewijs te integreren in alle 
schakels van de keten, up- en downstream.”

AUDI BRUSSELSI B 

ANDREAS CREMER 
Secretaris-Generaal 
van Audi Brussels
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Het tijdperk dat mensen een auto moeten 
of willen bezitten loopt op zijn einde. Net zoals 
er platformen bestaan om maaltijden te delen of 
gereedschap uit te wisselen, experimenteert Audi 
met autodelen. “U wilt zaterdag met zes vrienden 
naar de kust? Bestel vrijdag een Q7 en de volgende 
ochtend staat die aan uw voordeur.” Of Audi zo zijn 
verkoop niet kannibaliseert? Cremer: “Een project 
in Zweden toont dat mensen die zich geen Audi R8 
kunnen veroorloven wel bereid zijn om samen met 
vier gelijkgestemden in zo’n model te investeren 
en het gebruik te delen. Geen enkele van die vijf 
mede-eigenaars had ooit zelf een R8 gekocht. Dankzij 
de gedeelde investering hebben wij een R8 meer 
verkocht. Dus ‘sharen’ kan onze omzet zelfs doen 
toenemen, zeker binnen het premiumsegment.”

De deeleconomie scoort op verschillende 
manieren. Veel millennials, opgegroeid met files 
en milieuproblemen vinden het niet meer nodig 
om zelf een auto te bezitten. Toch betekent het ‘as 
a Service’-systeem – de producent verkoopt niet 
de eigendom van het product, maar het gebruik 
ervan of de toegang ertoe – volgens Cremer 
niet de doodsteek voor de automassaproductie. 
“De meeste auto’s rijden nog geen uur per dag. 
Deelwagens daarentegen zijn op de baan van 
9 tot 18 uur. Dat heeft een totaal andere impact op 
slijtage, verbruik … waardoor er ook meer auto’s 
moeten worden ingezet om aan de vraag te kunnen 
voldoen. En aan de nieuwe mobiliteitsvereisten, zoals 
milieuvriendelijke aandrijving of uitstoot. Er zullen niet 
minder auto’s worden verkocht. Er zullen enkel nog 
‘vooruitstrevende’ modellen worden verkocht. Wie 
vandaag niet ontwikkelt wat morgen de norm wordt, 
zal uit de markt worden gerangeerd.”

"PILOTS DWINGEN ONS 
OM DE DIGITALISERING 

TE OMARMEN EN STAPSGEWIJS 
TE INTEGREREN, 

UP- EN DOWNSTREAM"
PATRICK DANAU
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de productielijnen. Waarom die logistieke ervaring niet 
uitwisselen met producenten van frietjes of pizza’s?”

Zaak is om zinvol te diversifiëren en de juiste 
weddenschap aan te gaan met de juiste technologie. 
Het is gevaarlijk om op één technologie te focussen 
en die in de markt te duwen met het risico dat ze 
binnen twee jaar gedateerd is. De allereerste auto 
in de 19e eeuw werd elektrisch aangedreven. Helaas 
was de actieradius van de batterij veel te klein om 
succesvol te zijn. Anno 2018 zetten autoconstructeurs 
volop in op een technologie die al meer dan een 
eeuw bestaat. “Audi werkt op verschillende fronten 
tegelijk: uiterst nauwkeurige gps-oplossingen 
bijvoorbeeld, autodelen, autonoom rijden … We zijn 
trouwens de eerste fabrikant die level 3 volwaardig 
commercialiseert (n.v.d.r. level 5 is de ultieme 
zelfrijdende auto. De enige noodzakelijke input is dan 
nog het invoeren van de bestemming en het starten 
van het systeem).”

Hoe hoger het autonomielevel, hoe meer tijd de 
chauffeur heeft om andere dingen te doen dan het 
besturen van de auto. Hoe meer data de auto over 
die activiteiten – en het profiel en gedrag van de 
persoon – kan verzamelen, hoe beter de auto als bron 
van data kan worden ingeschakeld om een breed scala 

"ER ZULLEN NIET 
MINDER AUTO'S WORDEN 
VERKOCHT MAAR ENKEL 

NOG 'VOORUITSTREVENDE' 
MODELLEN" 
ANDREAS CREMER

AUTO’S VERKOPEN 
BETEKENT MENSEN HELPEN
Toegevoegde services worden de toekomst. “Met 
auto’s maken en verkopen alleen komen we er niet 
meer”, beseft Danau. Het voertuig op vier wielen 
zal een onderdeel worden van mobiliteitspakketten 
waarin we de verschillende transportmodi – fiets, 
auto, trein, parkeerplaats tot en met het vliegtuig – 
integreren. Dat worden nieuwe winsthefbomen. 
“We moeten bovendien over de grenzen van de 
automobielsector durven kijken. Waarom zouden 
we onze interne IT-knowhow voorbehouden voor de 
automobielmarkt en niet vermarkten binnen andere 
sectoren? Audi is meester in complexe logistieke 
oplossingen voor het leveren van auto-onderdelen aan 

AUDI BRUSSELSI B 

NOOD AAN DISRUPTIEVE 
VAKBOND
Robots gaan het werken op aarde niet 
overnemen, ze gaan het werkbaarder 
maken. Dat impliceert bij Audi dat er 
robots zijn die samen met de werknemer 
aan de ketting zullen staan, niet om 
mensen te vervangen, maar om hen te 
ondersteunen. Zonder draagvlak bij de 
sociale partners had het ClaXon-project 
veel meer weerstand opgeroepen. 
Of had Audi Brussels nooit de ‘e-tron 
Sportback’ mogen bouwen. Dat biedt 
bestaanszekerheid tot minstens 2026. De 
toekenning kwam er expliciet dankzij de 
soepele opstelling van de vakbonden en 
de medewerkers inzake arbeidstijden. 

Danau: “Het grote thema luidt: hoe 
overtuig je vakbonden dat ze niet alleen 
verantwoordelijk zijn voor de medewerkers 
maar ook voor de fabriek waar ze werken. 
Dat is de essentie van de Duitse 
‘mitbestimmung’. We hebben nood aan een 
disruptieve vakbond die het durft om zijn 
klassieke structuren te verlaten. Dan zouden 
we samen nog veel meer kunnen realiseren 
dan wat we vandaag al hebben bereikt. 
Door intensief en in alle openheid te praten 
in werkgroepen over de problemen binnen 
de businessunits tot op het niveau van 
de individuele werknemer, vermijden we 
dat problemen steeds weer escaleren en 
groeit het wederzijdse begrip en inzicht.”
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van diensten aan te bieden. Cremer: “Al dan niet in 
eigen beheer of in samenwerking met derde partners. 
Tegelijk bieden we de chauffeur meer qualitytime. 
Een dag telt 24 uren, Audi maakt er 25 van. Het uur 
dat u normaal het stuur in handen heeft, kunt u nu 
gebruiken om een boek te lezen, online te shoppen, 
te vergaderen …”

"AUDI IS MEESTER IN 
COMPLEXE LOGISTIEKE 

OPLOSSINGEN. WAAROM DIE 
ERVARING NIET UITWISSELEN 

MET PRODUCENTEN VAN 
FRIETJES OF PIZZA’S?" 

PATRICK DANAU

NIET DE NOKIA VAN DE AUTO-
INDUSTRIE
"Gaan we morgen nog auto’s verkopen en hoe 
kunnen we vermijden dat we de Nokia 1 van de 
automobielindustrie worden?" Zo luidde de 
strategische vraag van de Audi Groep vijf jaar geleden. 
Nokia mag dan wel terug zijn van weggeweest, 
het merk wordt niet langer geassocieerd met de 
marktleider voor smartphones. “Audi moet veel meer 
worden dan een autofabrikant, we moeten mensen 
helpen”, vat Danau de groepsstrategie samen. “De 
klant moet beseffen dat wij de technologie hebben om 
zijn mobiliteitsprobleem of -behoefte op te lossen en 
daarmee tegelijk de maatschappij en de planeet een 
dienst te bewijzen.”

Dankzij big data kan Audi de klant veel meer 
aanbieden om zijn ‘leven onderweg’ comfortabeler 
en aangenamer te maken. In ruil voor de data die de 
auto ‘onderweg’ – met toelating van de chauffeur – 
verzamelt, krijgt de chauffeur bijvoorbeeld een aantal 
voordelen, al dan niet financieel van aard. Kortom, de 
mogelijkheden van de wagen van de toekomst zijn 
oneindig. “De machine wordt een computerserver 
op wielen en zijn kunnen, doen en laten zal worden 
bepaald door de stad en urbanisering van morgen.” 

1.   Door een strategische misrekening, verloor Nokia 
rond 2010 zijn leiderspositie in de verkoop van mobiele 
telefoons.

‘IN LEAD’ VOOR DE 
WERELDWIJDE GROEP
De toekomst van Audi is zonder twijfel 
digitaal … én duurzaam bovendien. 
In 2011 engageerde Audi Brussels 
zich om het verbruik binnen vijf 
domeinen aanzienlijk én meetbaar 
in te dijken. Meer concreet 25% 
minder CO2, energie, water, afval 
en solventen tegen eind 2018. 

Patrick Danau: “Als eerste plant in 
de VW-groep wekken we energie op 
met een warmtepomp, gebruiken 
we uitsluitend groene stroom en 
produceren we op jaarbasis zo’n 
3.000 megawattuur zonne-energie. 
De CO2-uitstoot neutraliseren 
we via de aankoop van Europese 
groenestroom-en gascertificaten. 
Alleen het stukje ‘wagenpark’ moet 
nog worden gecompenseerd.”

Op het vlak van duurzaam ondernemen, 
neemt Audi Brussels de lead voor de 
wereldwijde groep. Duurzaamheid 
moet een geïntegreerd deel worden 
van de bedrijfswaarden en -normen en 
door alle plants worden uitgedragen. 
“De nieuwe generatie klanten hecht 
veel meer dan de oudere generaties 
belang aan de manier waarop een auto 
tot stand komt en compliant is met de 
eigentijdse SDG-normen (Sustainable 
Development Goals). Vermogen, looks 
en snelheid worden hoe langer hoe 
meer ondergeschikt aan duurzaamheid, 
ecologische en sociale voetafdruk en 
digitaal onderbouwd comfort, zoals 
zelfstandig parkeren of autonoom rijden.”
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IMEC

ALS R&D TE BREED,D
TE DUUR EN TE
RISICOVOL WORDTT

EINDE VAN HET GESLOTEN 
R&D-MODEL
Een intakegesprek bij imec begint vaak als volgt:
- Klant: “Ik wil alle rechten op alle onderzoeksresultaten 

exclusief voor ons bedrijf!”
- imec: “Akkoord, maar hoe gaat u dat betalen?”

Waarop imec de vraag verfijnt: “Wat zoekt u echt? Wat 
is het minimum aan intellectual property (IP) waarmee 
uw bedrijf echt het verschil kan maken?” Pas als de 
onderhandelingen dat punt bereiken, kan imec het 
R&D-project daadwerkelijk en doelgericht starten in 
de meest optimale samenwerking voor iedereen.

De praktijk leert dat zelfs wanneer bedrijven erin 
slagen om alle IP exclusief voor zich op te eisen, ze 
maar een fractie van die eigendomsrechten benutten. 
Ze zitten met andere woorden op een berg kennis 
waarin ze heel veel resources pompten, maar 
nauwelijks iets mee aanvangen. 

V
eel bedrijven beseffen dat hun 
intern R&D-model ‘uit de mode’ 
is, maar hebben het hard om het 
los te laten. Ooit moeten ze 
plooien, want multidisciplinair 
innovatie-onderzoek samen met 
derde partijen wordt de enige 
haal- en betaalbare norm. De 

R&D-spreidstand tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek is immers te breed – en te risicovol – 
geworden om nog op eigen kracht te overspannen. 
Het internationaal gerenommeerde onderzoeks-
centrum imec stuwt en ondersteunt coöperatieve 
en open innovatie. 
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DE BUSINESS VAN IMEC
Welk bedrijf kan zeggen dat het bijna 
3.500 topwetenschappers in dienst 
heeft? 75 nationaliteiten die dag in 
dag uit ideeën en kennis verzamelen 
binnen en buiten de organisatie. Imec is 
’s werelds toonaangevende onderzoeks- en 
innovatiecentrum op het vlak van nano-
elektronica en digitale technologie en 
heeft verschillende R&D-groepen in ons 
land, maar ook in Nederland, Taiwan en de 
VS en kantoren in Japan, China en Indië. 
De combinatie van zijn voortrekkersrol in 
microchiptechnologie en zijn software- en 
ICT-expertise maakt het centrum uniek. 
Een lokaal en internationaal ecosysteem van 
partners in diverse sectoren werkt samen 
aan baanbrekende innovatie in domeinen, 
zoals gezondheidszorg, slimme steden en 
mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en 
energie en educatie.

www.imec-int.com

Dus waarom niet samen met derden (of coöperatief) 
investeren in R&D tot het moment waarop ze in elkaars 
concurrentieel vaarwater komen? Imec formaliseert de 
grens tussen de pre-competitieve en de concurrentiële 
sfeer op level 5 van de maturiteitsas van een 
technologie (Technology Readyness Level, TRL, van 1 
tot 9 1 ). In die fase wordt de werking van een concept 
onderzocht in een relevante pilootomgeving. Het is de 
eerste stap in de demonstratie van de technologie. 
“Maar onze innovatiemodellen bestrijken de hele 
TRL-ketting”, licht de CEO van imec, Luc Van den 
hove, toe. “Van fundamenteel onderzoek tot en met 
level 9 waarbij het concept technisch en commercieel 
op poten staat, productierijp en klaar voor lancering in 
de gewenste marktomgeving.”

LUC VAN DEN HOVE 
CEO imec

1.  Een TRL of Technology Readyness Level geeft een indicatie van 
de fase waarin een R&D-project zich bevindt. In totaal zijn er 
negen fases.

"VEEL BEDRIJVEN BLIJVEN 
INNOVATIEBLIND"

LUC VAN DEN HOVE
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IMEC

Zo’n interdisciplinaire samenwerking leidt vaak tot heel 
verrassende resultaten. Onderzoeksprojecten die 
initieel worden opgezet om een nicheprobleem op te 
lossen, brengen het bedrijf soms tot het inzicht dat het 
probleem helemaal niet hét probleem is waar de 
klanten van wakker liggen “waardoor we het 
onderzoek bijsturen richting de oplossing die wel 
relevant is. Op die manier kom je tot veel sterkere 
innovaties. Dat soort processen enabelen is onze rol.” 

ZONDER FUNDAMENTEEL 
ONDERZOEK GEEN TOEKOMST
In de bijna 35 jaar dat Van den hove bij imec aan de 
slag is, zag hij hoe bedrijven hun R&D-inspanningen 
verschuiven, dichter naar het applicatieniveau. Anders 
gezegd, ze focussen meer op toepasbaar en minder 
op fundamenteel onderzoek. Daar is niets mis mee. 
Ook imec ondersteunt bedrijven in hun toegepast 
onderzoek tot en met het maken van een prototype en 
‘low volume manufacturing’. “Maar we leveren 
ook fundamenteel researchwerk. Op zoek naar 
doorbraken waarvan we nu nog niet kunnen weten wat 
de impact kan of zal zijn.” Die spreidstand is vandaag 
de dag te breed – en te duur – voor een bedrijf om op 
eigen houtje te overbruggen. En te risicovol ook. 
Eén foute beslissing of inschatting kan desastreuze 
gevolgen hebben.

‘NOT INVENTED HERE’-SYNDROOM
Veel bedrijven beseffen wel dat ze hun klassieke, 
lineaire R&D-benadering (research > development > 
engineering > manufacturing) moeten vervangen door 
een open, genetwerkte en multidisciplinaire aanpak. 
Maar ze blijven innovatieblind. Vreemd genoeg komt 
de grootste weerstand vaak uit de R&D-afdelingen 
zelf. Ze lijden soms aan het ‘not invented here’-
syndroom’ en pikken baanbrekende ideeën of kennis 
uit de buitenwereld moeilijker op. “Nochtans betekent 
open innovatie niet per definitie alles delen met de 
buitenwereld. Het vermogen van een intern R&D-
departement om externe kennis te absorberen, is 
minstens even bepalend voor het innovatiesucces”, 
gaat Van den hove verder. “Die fundamentele 
openstelling naar de buitenwereld moet zich ook 
vertalen in de bedrijfscultuur en vaardigheden. 
We komen uit een ‘non-disclosure’-tijdperk waar zelfs 
strikte geheimhouding heerste tussen interne 
afdelingen onderling. Vandaag verwacht men net het 
omgekeerde en moet R&D innoveren over de grenzen 
van bedrijven en sectoren heen. Zo’n omwenteling 
vergt een totaal andere mind- en skillset.”

ZOEKEN NAAR ECHTE 
PROBLEEM
Piet Verhoeve, program director imec.icon, legt het 
coöperatief researchmodel aan bedrijven uit aan de 
hand van pompoenen. “Stel, bedrijf A bedacht een 
oplossing voor diabetes, bedrijf B voor obesitas. Beide 
oplossingen gebruiken een verschillende component 
van dezelfde vrucht, de pompoen. A gebruikt de 
pitten, B de schil. Beide bedrijven willen echter de 
wereld domineren en eisen het alleenrecht op de 
volledige pompoen. Een zinloze eis. Toch? Waarom 
voor de volledige pompoen betalen als je enkel de 
schil nodig hebt? Bovendien belemmer je zo bedrijf A 
om de pit te gebruiken. En de pompoenboer (bedrijf C) 
om het vruchtvlees te verkopen. Imec focust op de 
‘granulariteit’ van het onderzoek en kijkt wat elk bedrijf 
minimaal exclusief nodig heeft om zijn product 
competitief in de markt te kunnen zetten. Op die 
manier kunnen we met het saldo van de verworven 
kennis nieuwe opportuniteiten mogelijk maken. En 
leidt de samenwerking tussen A en B sneller tot meer 
innovatie, ook voor derden.”

PIET VERHOEVE 
Program Director 
imec.icon
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Het is volkomen begrijpelijk dat bedrijven onder druk 
van de toenemende snelheid en complexiteit van de 
technologie en de markt meer aandacht besteden 
aan het verdienmodel en de ‘time-to-market’ van een 
innovatie, dan aan het academische, fundamentele 
aspect. “Toch is toegepast onderzoek zonder instroom 
van fundamentele inzichten en kennis op termijn een 
doodlopend verhaal”, pikt Jo De Boeck, CTO van 
imec, in. “Die verticale integratie, van 
technologieopbouw tot en met applicatie, vormt 
het unieke R&D-platform en -aanbod van imec. 
Als ‘vertical’ verbinden we het hele ecosysteem en 
slaan we op basis van de nood en middelen van 
een bedrijf bruggen tussen alle TRL-niveaus in de 
researchwaardeketen.” Een voorbeeld: als imec met 
Audi praat, rolt het een roadmap uit voor de hele 
levenscyclus van de auto en zijn productieproces. 
Welke chiptechnologie zal het autonome voertuig van 
de toekomst nodig hebben? Hoe integreert het data 
security en kan het de volledige dataketen valoriseren 
tussen de auto, het servicebedrijf dat ervoor zorgt 
dat die wagen autonoom kan functioneren, en de 
consument eigenaar/autodeler? “Als we weten dat de 
auto van overmorgen een neuromorfische chip – die 
kan 'leren' op basis van feedback van zijn omgeving – 
nodig heeft, dan moeten we vandaag de research 
starten zodat we mogelijks binnen tien jaar een chip 
klaar hebben die aan de verwachtingen van de 
auto-industrie voldoet. Die roadmapping gebeurde 
vroeger door het bedrijf zelf. Vandaag kunnen ze 
daarvoor bij imec aankloppen.”

"TOEGEPAST ONDERZOEK 
ZONDER INSTROOM 

VAN FUNDAMENTELE 
INZICHTEN IS OP TERMIJN EEN 

DOODLOPEND VERHAAL"
JO DE BOECK

JO DE BOECK 
CTO imec

©
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IMEC

WAAR STOPT HET 
GEZAMENLIJK BELANG?
Gek genoeg wordt de plaats van de vorige generatie 
overtuigde ‘verticals’ – denk aan een Philips of IBM – 
vandaag ingenomen door de Googles van deze wereld 
die opnieuw diep en breed investeren in technologie-
ontwikkeling. Het grote verschil met imec is dat die 
mastodonten financiële groei als primaire strategie 
hanteren, terwijl imec in hoofdzaak impact wil 
genereren. Het is die ambitie die leidde tot de 
hoogstaande reputatie die imec vandaag heeft in de 
wereld. “We moeten voldoende ambitieus zijn, heel 
hoog mikken”, is de boodschap van Van den hove aan 
de Belgische bedrijven. “We kunnen alleen groot 
worden als we internationaal de beste zijn. Dat is de 
strategie van imec en zou die moeten zijn van alle 
bedrijven. Wie de beste van de wereld is, is dat ook 
lokaal. Excel globally to excel locally. Als klein land 
hebben we het voordeel neutraal te zijn. We worden 
niet gedomineerd door één multinational en kunnen 
zonder moeite en onafhankelijk met de hele wereld 
samenwerken. Veel start-ups willen wel de wereld 
veranderen, maar verliezen tijdens het traject pluimen 
omdat ze onvoldoende ambitieus blijven. Ze blijven 
vaak te vergroeid met de lokale kerktoren en 
mentaliteit.”

KENNIS BREED TOEGANKELIJK 
MAKEN
Hoe meer spelers bij de roadmapping worden 
betrokken of hoe meer samenwerking er plaatsvindt, 
hoe minder risico om een ‘doorbraak’ te missen of om 
iets door te ontwikkelen tot een te hoog TRL-niveau 
waardoor je te laat op de markt komt. De vraag waar 
elk bedrijf telkens opnieuw mee worstelt is: waar stopt 
het gezamenlijk belang en wanneer komen we op 
elkaars marktterritorium? “En wie heeft welk recht 
op welk stuk kennis uit het coöperatief onderzoek? 
Zolang we binnen de pre-competitieve fase werken, 
is er niets aan de hand”, aldus De Boeck. “Concurren-
ten maken er bijvoorbeeld geen probleem van om 
gezamenlijk te investeren in peperdure chiptechnolo-
gie en die met elkaar te delen. Op die manier tillen 
ze elkaars knowhow op een hoger niveau.” Tot een 
kennisniveau wordt bereikt waar de individuele, 
concurrentiële belangen de overmacht krijgen. Dan 
splitsen de wegen en gaat elke speler afzonderlijk de 
verworven kennis verder ontwikkelen. Of embedded 
in eigen huis, of in samenwerking met imec – dat hangt 
af van het kennisabsorptievermogen van de speler.

"ALLE VERWORVEN, NIET-
CONCURRENTIËLE KENNIS 

BIEDT IMEC AAN VOOR 
HERGEBRUIK"

PIET VERHOEVE

Zijn er veel concurrenten actief op de markt dan wordt 
er vaak doorontwikkeld tot een hoger TRL-level. Is het 
aantal spelers echter beperkt, dan gaat ieder sneller 
(vanaf een lager TRL-niveau) zijn eigen weg. “De 
deelnemers laten heel snel voelen waar de grens ligt”, 
zegt Verhoeve. “Het is aan imec om zijn R&D-aanbod 
voldoende breed te houden, zodat we voldoende 
waardevolle kennis kunnen aanbieden aan bedrijven 
die er anders nooit toegang zouden tot krijgen. Kennis 
die we dus niet exclusief ontwikkelen voor één bedrijf 
of die geen concurrentiegevaar vormt omdat ze wordt 
gebruikt voor andere toepassingen in andere 
sectoren.”

De grens tussen pre-competitief en concurrentieel 
kennisniveau legt imec vast in het samenwerkings-
contract, afhankelijk van project tot project. Alle 
verworven kennis onder die grens kan imec vrij 
aanbieden voor hergebruik. Dat is de echte kracht 
van zijn innovatiemodel. Van den hove: “Waarom 
een chiptechnologie ontwikkeld voor de telecom, 
niet toepassen in de gezondheidssector? Het 
stimuleren van dat hergebruik is een van onze 
kernopdrachten. Daarom ook ontvangen we een 
overheidsdotatie. Om zoveel mogelijk kennis te delen 
en in ons land te verankeren. Impact realiseren door de 
beschikbaarheid en toegang te verbreden en zo meer 
kansen te creëren opdat de kennis zou worden 
gebruikt in toepassingen waarvan we vandaag het 
bestaan nog niet kunnen voorspellen.”  
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NXTPORTNXTPORT

CO-CREATE
UW SUPPLY CHAIN

G
eloof het of niet, na twintig 
jaar digitale omwenteling 
speelt de fax nog altijd een 
belangrijke rol in de logistieke 
keten van de Antwerpse 
haven. Dat terwijl steeds meer 
bedrijven de logistiek 
beschouwen als een kritieke 

en strategische asset in hun businessmodel. Kunt u zelf 
met data van derden de ‘supply chain’ van uw bedrijf 
optillen naar een slimmer, kostenefficiënter en 
competitiever niveau? Ja! Het logistieke dataplatform 
NxtPort bewijst dat ‘data sharing’ leidt tot een 
multilaterale win.

SINGLE POINT OF TRUTH
“Het dataplatform NxtPort is een antwoord op de 
Alibaba’s, Amazons en Googles van deze wereld”, 
steekt Daniel Lievens, CEO NxtPort, van wal. “Via 
immense datanetwerken, eigen opslagloodsen, de 
verkoop van ruimte op containerschepen, eigen 
vliegtuigen … proberen die technologiereuzen steeds 
meer de wereldwijde logistieke goederenstromen zelf 
te controleren en duwen ze de klassieke spelers uit de 
markt.” Die externe dreiging was een belangrijke 
drijfveer voor de bedrijven in en rond de haven om 
NxtPort uit de grond te stampen. “Bovendien wordt 
het tijd dat papier en zelfs fax voorgoed verdwijnen uit 
de supply chain.”

50



VBO BUSINESS 4.0

DE BUSINESS VAN NXTPORT
NxtPort is een digitaal dataplatform 
gelanceerd door privébedrijven actief in 
de Antwerpse haven. Doel? De goederen-
stromen in de haven – en daarbuiten – 
efficiënter stroomlijnen. In tegenstelling 
tot de bestaande platformen in andere 
havens van wereldformaat is NxtPort een 
initiatief van en door privébedrijven in en 
rond de Antwerpse haven, dat niet wordt 
opgelegd door de havenautoriteiten en 
dat geen erfenis met zich meesleurt. Het 
platform zorgt voor betere gegevens-
uitwisseling, wat op haar beurt leidt 
tot meer transparantie en efficiëntie en 
gemakkelijkere interoperabiliteit tussen 
bestaande platforms. Als data de olie 
is van de 21ste eeuw, dan kan NxtPort 
een vliegwiel worden voor innovatie en 
uitgroeien tot een maritieme referentie in 
de havensector wereldwijd.

www.nxtport.eu

De voorbije decennia investeerde de havensector 
enorm in point-to-pointrelaties om naast de fysieke 
goederenstroom ook de dataflow te laten mee-
stromen. Zo ontstond een wildgroei aan point-to-point 
‘Electronic Data Interchange’-processen (EDI). Anno 
2018 vormen ze een kluwen van bilaterale connecties 
en dedicated platformen en is de papierberg verre van 
verdwenen. Een voorbeeld spreekt boekdelen: als een 
schip in de haven aanmeert met 5.000 containers, weet 
de stouwer die ze lost niet of ze worden opgehaald 
per truck, per spoor of per binnenschip. Idealiter zou 
hij de containers die op het einde van de dag per 
binnenschip vertrekken elders op zijn kadeterminal 

kunnen plaatsen dan de containers die binnen enkele 
uren al met de truck vertrekken. Nu moet hij zijn 
containers soms tot vijf keer toe herpositioneren. 
“Reken het tijdverlies en de kosten maar uit. 
Op dezelfde manier kan elke speler – van reder en 
loods over expediteur, stouwer, transporteur tot 
douane, voedselagentschap en politie – een waslijst 
maken van issues die niet worden gevaloriseerd door 
de bestaande point-to-pointprocessen.”

Het dataplatform is in die zin uniek dat het dedicated 
data van alle spelers in de ketting beschikbaar stelt 
voor alle spelers, zelfs al hebben ze onderling geen 
contractuele relatie. “Er was (en is) nood aan een 
‘single point of truth’. Dat betekent niet per definitie 
dat NxtPort alle data centraliseert. Integendeel. 
NxtPort is een marktplaats waar op een transparante 
manier alle data worden aangeboden en waar ze via 
een veilig mechanisme kunnen worden ontsloten naar 
andere partijen buiten de klassieke contractuele 
relaties.” (Lees het kader ‘De processen achter 
NxtPort’ op p. 53.)

DANIEL LIEVENS 
CEO NxtPort
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BOL.COM VAN DE DATA
Voor alle duidelijkheid: NxtPort bouwt zelf geen 
applicaties. Dat laat het over aan het ecosysteem van 
technologiebedrijven die bijvoorbeeld een app willen 
ontwikkelen om de terminalplanning te optimaliseren. 
“Wij houden bewust onze handen af van de applicaties 
waarmee de bedrijven aan de slag kunnen gaan. We 
zijn een neutrale ‘custodian’ die het mogelijk maakt dat 
alle applicaties beter met elkaar kunnen communiceren 
dankzij de data die we beschikbaar stellen. NxtPort wil 
allerminst concurrent worden van de applicatie-
bouwers. We zijn de lijm tussen partijen en stellen ons 
platform open voor alle actoren, we zijn de bol.com van 
de data, de API’s en mogelijkheden waarmee anderen 
aan de slag kunnen.”

Omgekeerd kunnen de app-bouwers hun toepassingen 
wel in de appstore aanbieden en zo NxtPort als 
uithangbord gebruiken. “Waarom zou een over  heids-
dienst bijvoorbeeld een bepaalde applicatie niet als 
gratis standaard community systeem introduceren op 
ons platform? Of een bedrijf uit de haven zijn dedicated 
toepassing niet commercialiseren voor de hele sector via 
NxtPort? Dat soort functionele partners zijn bijzonder 
waardevol.”

NXTPORT

SUPPLY CHAIN-SPAGHETTI
In de maritieme sector zijn immens veel 
partijen betrokken in de supply chain-
spaghetti. Bovendien staan die partijen 
niet altijd met elkaar onder contract. De 
ketenregisseur beheert in principe de 
contractuele relaties tussen alle spelers, 
maar even vaak gebeurt het dat een partij 
niet met de ketenregisseur een contract 
heeft maar rechtstreeks met de tegenpartij, 
bijvoorbeeld tussen rederij en stouwer. Hoe 
dan ook, om de services tussen A en B te 
kunnen leveren, is er nood aan relevante 
realtime data.

En zo werd in februari 2017 NxtPort boven 
de doopvont gehouden. Toen nog een 
modelconcept op papier. CEO Daniel Lievens 
kwam een maand later aan boord om de 
technologische onderbouw concreet uit 
te rollen. “We zijn in eerste instantie een 
dataplatform in de vorm van API’s 1 dat 
toelaat om data op een heel voorzichtige 
en veilige manier te ontsluiten voor partijen 
die daar nood aan hebben. Parallel zetten 
we gebruikers rond de tafel om concrete 
toepassingen voor te stellen, gebouwd 
op basis van die beschikbare API’s. Die 
applicaties bieden we, samen met onze eigen 
API’s, aan op de NxtPort Marketplace.”

1. Een API (Application Programming Interface) is een 
basis waarop computerprogramma's met elkaar kunnen 
communiceren. Het dient als een interface tussen 
verschillende softwareapplicaties die door de gebruikte 
code elkaar automatisch toegang tot informatie bieden.

“NXTPORT IS DE BOL.COM 
VAN DE DATA EN API’S 

WAARMEE DERDEN 
APPLICATIES KUNNEN 

ONTWIKKELEN”
DANIEL LIEVENS
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De dataprovider (de stouwer bijvoorbeeld) zet 
zijn data gratis in zijn ‘kluis’ op het platform. 
Dat gebeurt heel laagdrempelig. Zo ‘vertaalt’ 
NxtPort de data uit alle mogelijke oude 
en innovatieve formaten, afkomstig van 
om het even welke device, tot leesbare en 
beveiligde API’s. Vervolgens gaat NxtPort 
die API’s ontsluiten. 

De data user of applicatiebouwer die op 
zoek is naar specifieke data lanceert zijn 
aanvraag. NxtPort checkt de authenticiteit 
van zijn identiteit en toetst of hij toegang kan 
krijgen tot de data van de dataprovider(s) – 
de zgn. ‘sharing rule’. De provider geeft 
groen (of rood) licht. Lievens vergelijkt het 
met een spreadsheet “waarbij de data-
provider (of verschillende dataproviders) 
zijn data organiseert in een rist kolommen/
tabs en lijnen. En daarbij een aantal views 
predefinieert die hij ter beschikking stelt. 
Onze API toont dus welke kolommen de 
provider wil delen. De 'sharing rule' bepaalt 
welke rijen toegankelijk zijn.” 

Om het geheel zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk te houden, predefiniëren sommige 
data providers gebruikersprofielen die 
zonder voorafgaandelijke toestemming 
toegang krijgen.

Ten slotte wordt elke stap getraceerd. 
De provider weet dus perfect wie, wat 
op welk moment heeft geraadpleegd. 
En kan op basis van die statistieken patronen 
detecteren en zijn aanbod of regels op basis 
daarvan bijsturen.

Het verdienmodel van NxtPort steunt op 
het datagebruik. “De dataprovider kan zijn 
data gratis ter beschikking stellen. NxtPort 
factureert enkel de data-user, voor zijn gebruik 
van de data, bijvoorbeeld via een transactie- of 
een datafee of een abonnementsformule. De 
datafee vloeit terug naar de dataprovider.” 
Op die manier kunnen de providers heel 
laagdrempelig en tegen een uiterst lage 
investeringskost hun data digitaliseren 
en volautomatisch online aanbieden.

DE PROCESSEN ACHTER NXTPORT

# DATA
TYPES

IDENTITY
MGMT

AP
MANAGER

SHARING
RULES

Audit trail: which, data, who, when

DATA FEE                                        €

€                                TRANSACTION FEE + DATA FEE

NxtPortPROVIDER

USER APP

# DATA
FORMATS

#SECURE
COMMUNIC.
METHODS

HTTPS Post/Get
REST API

AS2
FTPs/sFTP

EDIFACT,
XML, JSON,
XLS, TXT, ...

Master,
Transactional,

Binary, IoT Streaming
External API's,

Blockchain

API

API

API

API
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MULTILATERALE WIN
Lievens onderscheidt drie categorieën van functionele 
partners die met de beschikbare data op NxtPort 
applicaties bouwen. “Denk aan start-ups of spin-offs 
die dankzij ons platform data kunnen verkrijgen op 
maat van hun project en zo sneller hun product of 
service kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn er de 
logistieke serviceproviders die mee op de kar van de 
digitalisering moeten springen, willen ze zichzelf niet 
uit de markt rangeren. Waar vroeger operationele 
excellentie de belangrijkste differentiator was, is 
vandaag de dag de informatie over hun logistieke 
processen minstens even belangrijk als het transport 
van de goederen zelf. Op die manier worden ze 
behalve dataleveranciers voor het NxtPort-platform 
ook innovatoren die digital twins 2 ontwikkelen van 
hun aanbod.”

Een derde groep, bedrijven als BASF en Procter & 
Gamble, beschouwen de logistiek steeds meer als 
een kritieke en strategische asset in hun business-
model. Het metier van de logistiek krijgt strategische 
waarde en meteen tillen ze hun logistieke service 
op een professioneel hoger niveau. “Dergelijke 
spelers willen de volledige in- en outboundketen 
end-to-end zichtbaar en voorspelbaar maken voor 
hun leveranciers en klanten. Via digital twins 

automatiseren ze routineuze taken en kunnen ze zich 
beter toeleggen op die processen die echte 
meerwaarde opleveren. NxtPort fungeert daarbij als 
een hefboom.”

Beschouwen bedrijven NxtPort als een relevant 
platform? “We zijn geen ivoren toren. Iedereen krijgt 
de kans om samen te werken met ons en met elkaar, 
om ideeën om te zetten in echte producten, met echte 
impact op de werkomgeving. Daarom werken we voor 
elke stap in cocreatie, van idee (Co-Envision), over 
proof of concept (Co-Build) tot productie van de API 
(Co-Market). Dus nooit voor één bedrijf alleen, maar 
altijd bedrijfsoverschrijdend en multidisciplinair met 
specialisten met verschillende achtergronden.”

DATA MONETISATION
Het is een fundamentele voorwaarde voor het succes 
van NxtPort dat bedrijven die data ter beschikking 
stellen, te allen tijde eigenaar blijven van hun 
gegevens. Iedere organisatie beslist autonoom welke 
data ze voor wie ontsluit en tegen welke voorwaarden. 
“Daar hoeft niet per se iets tegenover te staan, zoals 
dat wel het geval is in de traditionele point-to-
pointwereld. Hoe meer spelers baat hebben bij het 
platform, hoe beter. Daarom moeten de actoren hun 
aanbod durven los te koppelen van een tegenprestatie. 
Die multilaterale win is de kracht van het markt-
plaatsmodel. Een bedrijf kan wel een financiële 
vergoeding eisen, een fee voor het gebruik van zijn 
data. Anders gezegd, NxtPort faciliteert online ‘data 
monetisation’. En dat is heel vernieuwend.”

NXTPORTNXTPORT

“VROEGER WAS OPERATIONELE 
EXCELLENTIE DÉ 

DIFFERENTIATOR. 
VANDAAG IS INFORMATIE 

OVER LOGISTIEKE PROCESSEN 
EVEN BELANGRIJK”

2.  Een digitale twin is een digitale representatie van een fysiek 
product of van een organisatie. Dat kan variëren van een simpele 
app op de smartphone waarmee de motor van de auto op 
afstand kan worden gestart, tot een complex digitaal model dat 
alle functies van bijvoorbeeld een vliegtuig of alle apparatuur 
in een assemblagestraat inzichtelijk maakt. Volgens Gartner 
ontsnapt tegen 2020 geen enkele apparatuurleverancier aan het 
hebben van een ‘digital twin’-strategie.
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ER STAAT GEEN ‘A’ 
IN DE NAAM NXTPORT
In oktober 2017 lanceerde NxtPort de eerste concrete 
diensten en in de pijplijn zitten de volgende al klaar. 
Momenteel sleutelt het aan toepassingen om de 
douaneprocessen te optimaliseren. “Ook de 
terminalcapaciteit verhogen, beter inzicht bieden in 
goederenstromen richting achterland en mede het 
trein- en containerbinnenvaartverkeer versterken, staan 
bovenaan het lijstje. En samen met een Antwerpse 
start-up zetten we blockchaintechnologie in om het 
containerverkeer in en om de haven te verbeteren.”

Het omslagpunt om mee te stappen, verschilt van 
bedrijf tot bedrijf. Sommige organisaties worden 
overbevraagd en bieden hun data liever op een 
structurele manier aan op het platform dan alle 
workload in huis te houden. “Op hun beurt zoeken 
expediteurs, in hun rol als ketenregisseur, zoveel 
mogelijk data om de visibiliteit en transparantie naar 
hun klanten te verhogen. Stouwers willen dan weer 
oplossingen om hun processen te optimaliseren. Je 
houdt het niet voor mogelijk hoeveel laaghangend fruit 
er nog voorhanden is in de maritieme sector.”

Recent stapten twee publieke spelers, het Haven-

bedrijf Antwerpen en de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM), samen in NxtPort. 
“Dat betekent dat de voordien ontbrekende 
‘community’-spelers mee de kaart kunnen trekken van 
NxtPort om de digitalisering een boost te geven. De 
douane bijvoorbeeld beschouwt ons platform als een 
opportuniteit om de complexiteit te drukken en de 
afhandelsnelheid van de formaliteiten te verhogen.”

VAN PROEFTUIN NAAR 
WERELDSPELER
Antwerpen is tot op vandaag nog de proeftuin. Maar 
als NxtPort slaagt in zijn opzet, dan kan het zijn 
platform exporteren naar andere havens. Dat kan 
bijkomende synergievoordelen opleveren voor de 
actoren die zelf ook actief zijn in havens over de hele 
wereld. “Er staat nergens een ‘A’ in NxtPort”, grapt 
Lievens. “Het internet heeft geen limieten, dus ons 
platform kan nu al worden gebruikt buiten de grenzen 
van de Antwerpse haven. Zo lopen er al een aantal 
Europese projecten.” NxtPort kan nog op verschillende 
andere paden groeien. “Bijvoorbeeld door 
sectorgerichte oplossingen uit te rollen. Of door 
bepaalde internationale logistieke spelers verder 
binnen de API-wereld te begeleiden. Bovendien 
kunnen we NxtPort perfect uitvoeren naar andere 
havens. Zeebrugge, North Sea Port en andere 
buitenlandse havens zijn welkom.”

NxtPort staat trouwens niet alleen in zijn ambitie om 
de logistieke sector te digitaliseren. “We hebben al 
een partnership met BRUCloud, een virtueel 
integratieplatform voor de gemeenschap van actoren 
op Brucargo, de logistieke zone van Brussels Airport. 
Kortom, het ecosysteem werkt!”  

“JE HOUDT HET NIET VOOR 
MOGELIJK HOEVEEL 

LAAGHANGEND FRUIT ER NOG 
VOORHANDEN IS IN DE 

MARITIEME SECTOR”
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Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 
40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote 
en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private 
sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van 
de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. 
Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons 
land. www.vbo.be
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