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Om wendbaar en voorbereid op de toekomst te zijn, houden 
veel bedrijven zich bezig met digitale transformatie. Hierbij zijn 
technische oplossingen het grote integrale deel van digitale 
verandering. Door het slim automatiseren en integreren 
van bedrijfsprocessen, en het faciliteren van menselijke 
handelingen met gebruiksvriendelijke toepassingen, maken 
bedrijven een grote sprong naar verandering. Veranderen is 
een moeilijk proces en de eerste stap is vaak de moeilijkste. 
Daarom willen we graag onze kennis over dit onderwerp met 
je delen.

INLEIDING
Hoe begin je aan digitaal 
transformeren?
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Ben je als digitale leider op zoek naar inspiratie om een eigen reis te beginnen? Dan kan je van echte 
voorbeelden van digitale transformatietrajecten veel leren! Dit whitepaper biedt een kijk op de lessons-
learned van leiders van succesvolle digitale transformatiereizen van onze klanten in verschillende 
branches:

 ■ Waterdrinker - B2B planten- en bloemengroothandel;
 ■ Kolibrie HRM – payroll-, uitzend- en HRM-specialist;
 ■ Hendrik Veder Group, - steel wire & fibre rope producten en diensten
 ■ en Kinly, een global video conferencing expert.

 
De verhalen van productleiders met succesvolle digitale transformatietrajecten, gaan over de drijfveren 
en de succesfactoren. We geven aan waar en hoe bedrijven kunnen beginnen met het verbeteren van 
hun kansen om succesvol digitale veranderingen in hun bedrijf door te voeren.
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De drijfveren van digitale transformatie

Als business-owner, kan je geen goede route uitstippelen als je niet 
weet waar je wilt uitkomen. Begin daarom met het definiëren van 
een duidelijk begin- en eindpunt. Voor de ene organisatie is een 
optimale klantervaring het hoofddoel, terwijl andere marktspelers 
zich juist primair focussen op het automatiseren van foutgevoelige 
handmatige processen.

Er zijn verschillende redenen om een digitale transformatiereis 
te ondernemen. “Het gaat dan vaak om traditionele bedrijven die 
iets moeten en willen veranderen. Ze zien bijvoorbeeld dat de 
concurrentie digitaliseert en hun eigen systemen niet meer van deze 
tijd zijn. Of ze beschouwen digitale transformatie als een manier om 
hun dienstverlening of commerciële horizon te verbreden”, vertelt 
Jeroen Verdonk, die als directeur van Sping veel ervaring heeft met 
het fenomeen digitale transformatie.

“Begin met het 
definiëren van een 
duidelijk begin- 
en eindpunt.”

Jeroen Verdonk
Co-founder & Managing 
Director van Sping

Er is in de praktijk niet één juiste route naar succes: er zijn meerdere manieren om een digitale 
transformatiereis vorm te geven. In deze whitepaper kijken we naar een aantal belangrijke drijfveren 
van digitale transformatie en tonen we hoe diverse organisaties hun reis naar een digitale toekomst 
hebben ingericht.



Waterdrinker: Meegaan met een veranderende markt

Waterdrinker Aalsmeer, een internationaal opererende groothandel 
en exporteur in planten, bloemen en bloemisterij-artikelen, levert 
aan groene wederverkopers. Waterdrinker is een voorbeeld van een 
vooruitstrevend bedrijf, dat een digitale transformatie onderging 
om voorloper te blijven in een veranderende markt.
 
Niek Hoenselaar begeleidde die digitale omwenteling vanuit zijn 
rol als product owner. “Als productleider vinden wij het belangrijk 
een innovatieve verbinder te zijn tussen de veredelaar, kweker en 
onze groene wederverkopers. We signaleerden in een vroegtijdig 
stadium dat onze markt langzaamaan veranderde. Het traditionele 
verkoopproces, wat veelal neerkomt op telefonische bestellingen 
van klanten of klanten die fysiek winkelen in ons Green Trade 
Center, is aan het omslaan. De bloemen en plantenwereld is een  
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Niek Hoenselaar
Sales architect & product 
owner webshop bij 
Waterdrinker

vrij traditionele branche, waarin met name digitale veranderingen vaak langzaam doorgevoerd worden. 
Dit is niet de werkwijze die bij onze visie past. Waterdrinker staat erom bekend voorloper te zijn op 
vele gebieden en daarom kreeg ik de ruimte om snel in te springen op deze beweging. De behoefte 
om sneller en beter in te kunnen spelen op de snel veranderende markten en klantbehoeften was 
uiteindelijk de hoofdreden om onze digitale transformatiereis te starten. De aan ons ERP (Enterprise 
Resource Planning) gekoppelde webshop was namelijk niet meer toegerust op de toekomstvisie van 
Waterdrinker en de behoefte van onze klant.”
 
Waterdrinker vond de oplossing in een modulair platform dat op maat gemaakte diensten en 
ervaringen biedt aan hun verschillende klanten. Denk bijvoorbeeld aan een slimme en snelle multi-
inkoopmodule voor grote afnemers (groothandelaren, grootwinkelbedrijven), een module waarmee 
een grote klant (een keten met meerdere tuincentra) geclusterd kan inkopen bij de kwekerij en aparte 
storefronts voor verschillende typen klanten.



Hendrik Veder Group: Digitalisering als trendsetter in 
traditionele markt

Meegaan met de tijd in een conservatieve markt was ook voor 
Hendrik Veder Group, een wereldwijd opererende producent van 
staalkabels, synthetische kabels, touw en hijs- en hefmateriaal, een 
belangrijke aanjager van digitale transformatie. 

“Hendrik Veder Group is een van de oudste bedrijven van Nederland 
en is actief binnen een branche waar digitalisering nooit hoog op de 
agenda heeft gestaan. Veel mensen binnen de sector doen nog alles 
met pen en papier en houden vast aan traditionele werkwijzen omdat 
het ‘toch werkt’. Bovendien is automatiseren binnen ons werkveld 
ook vanuit praktisch oogpunt soms lastig. Op een boorplatform 
midden op zee heb je nu eenmaal geen wifi”, legt Jeroen van der 
Werf, ICT-projectmanager bij Hendrik Veder Group uit.
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Jeroen van der Werf
Manager ICT Projects bij 
Hendrik Veder Group

Toch zag Hendrik Veder Group volgens Jeroen kansen om binnen de sector een trendsetter te worden. 
De digitale transformatie van het bedrijf focuste zich vooral op het beter en efficiënter managen van 
assets en documenten. “Hendrik Veder Group ving signalen op uit de sector dat er behoefte was aan een 
klantenportaal. Samen met onze grootste klanten hebben we onderzocht waar materiaalbeheerders 
behoefte aan hebben. Doordat we deze wens hebben omgezet naar een werkend portaal en de klant 
wordt ontzorgd bij het managen van documenten, pakken wij voorsprong op onze concurrenten. 
Uiteindelijk heeft dit binnen de organisatie voor een revolutionaire transformatie gezorgd en zijn 
verouderde systemen inclusief het ERP ingeruild voor hypermoderne platformen, welke door onze 
klanten worden geprezen.”



Kolibrie HRM: 24-uurs dienstverlening

Het verbeteren van de bestaande dienstverlening richting ‘operational 
excellence’ is een andere veelvoorkomende drijfveer om werk te 
maken van digitale transformatie. Dit motief speelde een belangrijke 
rol bij de digitale transformatie van Kolibrie, een specialist op het 
gebied van payroll, uitzenden en HRM in uiteenlopende branches.
 
Manon van de Wiel was als product owner eindverantwoordelijk 
voor het digitale transformatieproject. “We zijn begonnen bij ons 
uitzendbureau Kolibrie Next. Daar zagen we al vrij snel dat een goed 
digitaal platform een wereld van verschil maakt. Je kunt namelijk 24 
uur per dag een hoog niveau van dienstverlening aanbieden zonder 
dat daar enig menselijk handelen van onze organisatie tussen hoeft 
te komen.”
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“Het uiteindelijke 
resultaat is grotendeels 
gebaseerd op vragen, 
wensen en feedback 
van eindgebruikers en 
interne medewerkers.”

Manon van de Wiel
Verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van het Kolibrie 
HRM platform

Vervolgens ontstond het plan om hetzelfde voor Kolibrie Payroll te doen, want als payrollbedrijf is 
Kolibrie een grote speler op de Nederlandse markt. “We zijn begonnen met een nieuw inschrijfproces, 
waarmee onze relaties heel snel nieuwe medewerkers op de payroll kunnen zetten, en zijn dit uit gaan 
breiden met urenregistratie, verlof- en vakantiegeld aanvragen, en ziekteregistraties. Dit gaat allemaal 
via een app en bijbehorend platform. Het uiteindelijke resultaat is grotendeels gebaseerd op vragen, 
wensen en feedback van eindgebruikers en interne medewerkers.”
 
De digitale transformatiereis van Kolibrie heeft volgens Manon ook de relatie met klanten veranderd: 
“Voorheen registreerden wij alles voor relaties in onze eigen administratie. Maar met de hulp van het 
nieuwe platform hebben we nu zoveel mooie zelfservice-functionaliteiten ontwikkeld dat onze relaties 
dit nu grotendeels zelf kunnen doen. Zo krijgen wij meer tijd om ze te adviseren en ondersteunen, wat 
de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt.”     



Kinly: Inspelen op het hybride werken

Hybride werken, een werkvorm waarbij het type werk en het doel 
ervan belangrijker zijn dan de locatie waarop je het werk uitvoert, 
wordt steeds meer de norm. En dus een belangrijk aandachtspunt bij 
digitale transformatie. De coronacrisis heeft die ontwikkeling alleen 
maar versneld. Kinly is een bedrijf dat slimme oplossingen aanbiedt 
voor het op afstand communiceren en samenwerken.

De digitale transformatiereis van Kinly richt zich vooral op het vinden 
van manieren waarop we remote werken kunnen vertalen naar 
slimme oplossingen voor de dagelijkse praktijk. De juiste weg vinden 
in het hybride werken is namelijk vaak nog een lastige klus. Welke 
faciliteiten en middelen heb je nodig om tegelijkertijd met elkaar 
te communiceren en samen te werken (denk bijvoorbeeld aan het 
delen van content terwijl je elkaar toch nog ziet)? En hoe zit het met 
de techniek, processen en thuissituatie?
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Mike Gries
Managing Director van Kinly 
BeNeLux

“Binnen ons bedrijf hebben we goed gekeken naar de behoeften van werknemers en ze geholpen met 
de techniek en het inrichten van de werkplek thuis. Daarnaast zie je dat het gebrek aan sociaal contact 
een gemis is. Dat geldt voor de mens als individu, maar heeft zeker ook zijn weerslag op de binding 
tussen bedrijf en medewerker. We proberen die sociaal-emotionele band toch sterk te houden door 
allerlei digitale social events te organiseren”, vertelt Mike Gries, managing director bij Kinly Benelux. 

Naar klanten toe is de digitale transformatiereis van Kinly vooral gericht op het perfectioneren van 
geavanceerde oplossingen voor werken en communiceren op afstand. “Denk bijvoorbeeld aan een 
videowall voor het onderwijs. Je hebt dan veertig schermen, waardoor je elke leerling of student kunt 
zien en echt contact met elkaar legt. Of denk aan het opnemen van de voordracht van een docent. Als 
je dat doet en er ook nog metadata aanhangt, wordt die lezing doorzoekbaar en kun je haar delen met 
studenten over de hele wereld. Zo voeg je waarde toe aan een activiteit.” 

Het zijn oplossingen die volgens Mike zeker niet op zichzelf staan. “Bij een verzekeraar hebben we een 
Room-as-a-service geïntroduceerd waarmee je ziet hoe en door hoeveel mensen een ruimte wordt 
gebruikt. Je meet er zelfs de luchtkwaliteit mee. En neem een oplossing die we hebben ontwikkeld in 
Engeland. Die wordt toegepast in de rechtbank en maakt gebruik van virtuele vergaderruimtes. Wil de 
rechter bijvoorbeeld alleen de verdachte of een getuige horen en zien? Dan zet hij de andere rooms 
tijdelijk uit. Waanzinnig om te zien hoe een traditioneel, 18de-eeuws bolwerk, waar ze nog gewoon 
pruiken op hebben in de rechtszaal, met zo’n hypermoderne oplossing werkt. Digitale transformatie in 
optima forma!”



Digitale transformatie is een proces dat per organisatie een unieke gedaante aanneemt. Toch zijn er 
wel bepaalde best practices en succesfactoren die altijd terugkomen. Tijd om die eens nader onder de 
loep te nemen.

Maak je visie concreet

Begin met een concreet begin- en eindpunt. Dit betekent dat je allereerst de uitdaging en je drijfveren 
concretiseert en vervolgens een stip op de horizon zet. Die stip is het eindpunt waar de digitale 
transformatiereis je naar toe leidt. “Veel organisaties weten wel wat ze willen, maar niet hoe ze op het 
gewenste punt moeten komen. Er zijn vaak duizenden keuzes. Pik daar maar eens de juiste optie uit, 
zeker als je technische kennis beperkt is. Daar komen wij in het spel”, vertelt Sping-directeur Jeroen 
Verdonk 

Een goed voorbeeld uit de praktijk is volgens Verdonk de European Lease Company. “De eigenaar 
is een slimme en door de wol geverfde specialist binnen zijn vakgebied. Hij zag dat de traditionele 
markt veranderde, maar heeft zelf minder verstand van techniek. Dankzij zijn zakelijk inzicht en 
onze technische expertise hebben we een nieuw autodeelplatform gerealiseerd en van het digitale 
transformatieproces samen een groot succes gemaakt.”

Ook Manon van de Wiel ervoer bij Kolibrie dat goed nadenken over waar je naartoe wilt essentieel is 
bij het welslagen van digitale transformatie: “Het is heel lastig om terug te komen als je eenmaal een 
verkeerde weg bent ingeslagen. Ga daarom al op onderzoek uit voordat je aan het project begint en leg 
in die fase heel goed de wensen en behoeften van de eindgebruikers vast.”
Vergeet de reis niet
Veel organisaties willen zo snel mogelijk naar de eindstreep. Een valkuil van die fixatie op het eindresultaat 
is dat je onderweg dingen vergeet of niet goed genoeg overdenkt. “Accepteer dat veranderingen tijd 
kosten en vergeet de reis niet. Wij wilden vooral zo snel mogelijk live gaan. Hierdoor kwamen we er 
op een gegeven moment achter dat we met een kleine kopgroep van specialisten alleen bij de finish 
stonden, terwijl de rest nog een eind achterop lag. Als je de reis vergeet, word je op een gegeven 
moment keihard ingehaald door de implementatie”, vertelt Niek Hoenselaar over zijn ervaring met de 
digitale transformatiereis van Waterdrinker.

Jeroen van der Werf onderschrijft dat: “Je moet een digitaal transformatieproject zien als een raket. 
Een groot team zorgt voor de lancering en de ontbranding voltrekt zich in stappen. Zorg ervoor dat je 
als team gezamenlijk op weg gaat naar een einddoel, in plaats van dat je op ad-hoc basis met van alles 
en nog wat tegelijk van start gaat. Maak binnen traditionele bedrijven gebruik van de hiërarchische 
structuur, maar maak voor aanvang van het project duidelijke interne afspraken over rollen en 
verantwoordelijkheden en houdt je hieraan.”

Succesfactoren voor digitale transformatie
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op een gegeven moment achter dat we met een kleine kopgroep van specialisten alleen bij de finish 
stonden, terwijl de rest nog een eind achterop lag. Als je de reis vergeet, word je op een gegeven 
moment keihard ingehaald door de implementatie”, vertelt Niek Hoenselaar over zijn ervaring met de 
digitale transformatiereis van Waterdrinker.

Jeroen van der Werf onderschrijft dat: “Je moet een digitaal transformatieproject zien als een raket. 
Een groot team zorgt voor de lancering en de ontbranding voltrekt zich in stappen. Zorg ervoor dat je 
als team gezamenlijk op weg gaat naar een einddoel, in plaats van dat je op ad-hoc basis met van alles 
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Neem medewerkers mee in de oplossing

Een derde belangrijke succesfactor is draagvlak binnen de organisatie. “Je moet mensen meekrijgen 
om te voorkomen dat digitale transformatie alleen een speeltje van de directie wordt. Als medewerkers 
het product niet of met tegenzin gebruiken, heeft niemand er iets aan. Schets duidelijke verwachtingen 
over het wat en waarom van een oplossing en gebruik tools als workshops, backlogs en experimenten 
om goede feedback te krijgen. Dan wordt de adoptie gelijk een stuk eenvoudiger”, aldus Jeroen Verdonk.

Manon van de Wiel onderschrijft dit op basis van haar ervaringen als product owner bij Kolibrie: “In 
eerste instantie is er vaak nog weerstand tegen een nieuw systeem. Niet iedereen gaat even goed 
om met veranderingen, er zijn altijd mensen die de noodzaak van verandering niet direct inzien. Dat 
verandert als je mensen actief betrekt in de ontwerpfase, bij het testen en goede workshops aanbiedt. 
Dan zie je het enthousiasme groeien.”

Ook Jeroen van der Werf benadrukt het belang van betrokkenheid en transparantie voor het welslagen 
van digitale transformatie. “De complete vernieuwing van onze systemen zorgde aanvankelijk voor een 
ware cultuurshock binnen de organisatie. Maar als je mensen meeneemt in je reis en laat zien wat de 
voordelen zijn van digitale transformatie en data-driven werken, zul je ervaren dat je een enthousiast 
en efficiënt team krijgt die samen voor het algemene doel gaat.”
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Hou het simpel

Ook belangrijk: zorg dat digitale transformatie geen proces is dat verzuipt in een moeras van complexiteit. 
Idealiter werk je aan de achterkant met stabiele kernsystemen, terwijl de buitenkant bestaat uit snel 
aanpasbare applicaties en platforms die ‘praten’ met de oplossingen die je gebruikt aan de achterkant. 

“Een goede digitale oplossing die werkt, is simpel te gebruiken en voegt waarde toe aan de dienstverlening 
en interne processen. In ons vakgebied moet een oplossing eigenlijk ‘no touch’ zijn. Als ik binnenloop 
met mijn telefoon of mijn laptop openklap, krijg ik idealiter de vraag of ik een meeting via mijn telefoon, 
via de laptop of op een scherm in de boardroom wil bijwonen. Digitale transformatie draait om de 
driehoek mensen-processen-techniek en vertaalt technische complexiteit naar gebruiksvriendelijke 
oplossingen voor de dagelijkse werkpraktijk”, aldus Mike Gries.

Ook Niek Hoenselaar van Waterdrinker onderschrijft het belang van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid 
bij het doorvoeren van digitale transformatie. “In onze sector ligt de focus heel erg op het product. Het 
moet een mooie, goed geteelde, kwalitatief goede en niet te dure plant zijn. Daarnaast is de sierteelt 
een enorme mannenwereld die snel vergrijst en waar het opleidingsniveau niet altijd even hoog is. 
Door mensen mee te nemen in de digitale transformatiereis en te zorgen voor een stukje cocreatie, 
maak je hun ervaring beter. Ze vinden het leuk en leerzaam en doen nieuwe ideeën op. Aan de andere 
kant zijn er ook klanten die niet meegaan in de digitale transformatiereis en gewoon fysiek blijven 
winkelen. Prima, dat moet je ook blijven faciliteren.”

Sping: de gids voor jouw digitale transformatiereis

Is jouw organisatie ook toe aan een digitale transformatie? En bieden de verhalen in deze whitepaper 
de inspiratie om die reis in gang te zetten? Dan fungeert Sping graag als de gids die je op het juiste 
pad brengt. Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel dan gerust naar 
(+31) 088 - 774 64 00 of stuur een mailtje naar info@sping.nl. 
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