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2020 is het jaar van de grote veranderingen: kantoren en winkels werden massaal ingeruild 
voor thuiswerken en webwinkels. Digitalisering werd een must en hierdoor kregen 
CIO’s veel meer een sleutelpositie binnen organisaties. Er staan ook voor 2021 grote 
veranderingen op stapel. Om je hierop voor te bereiden lees je in deze whitepaper 7 trends 
die het dagelijks werk van CIO’s ingrijpend veranderen.

Thuiswerken, videovergaderen, online winkelen, AI, selfservice en datagedreven werken zijn maar 
enkele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die bedrijfsvoeringen in 2020 op hun kop 
zetten. COVID-19 zette de turbo op trends die al gaande waren. Ineens werd duidelijk dat digitale 
technologie toch echt de spil blijkt van menig onderneming. In de race naar bedrijfssucces nemen 
organisaties noodgedwongen vol de afslag naar digitale transformatie. Beheers je digitale technologie 
en data, dan beheers je de markt. Werk aan de winkel voor CIO’s die vanwege deze verandering ineens 
niet meer een kostenpost beheren, maar de sleutel tot succes van organisaties in handen hebben. 

Kennis is macht, aldus Francis Bacon. Daarom kijken we in deze whitepaper naar de 7 trends die in 
2021 ervoor zorgen dat jij in het bezit blijft van die sleutel tot succes.

Inleiding
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1. Verschuiving van informatie naar innovatie
 

Bedrijven moeten veranderen om de concurrentie voor te blijven. Met nieuwe digitale mogelijkheden willen ze 

beantwoorden aan de klantvragen van de on-demand, digitale samenleving. Bedrijven als Kodak, V&D en traditionele 

televisiezenders weten dat maar al te goed. Niet alleen bedrijven die gemakkelijk te digitaliseren zijn, zoals verzekeraars, 

voelen de hete adem in de nek van digitale start-ups. Ook de maakindustrie staat op het punt van grote veranderingen. 

Neem bijvoorbeeld Tesla dat de Duitse gevestigde automotive-orde op zijn grondvesten doet schudden. Voorsprong 

door digitale techniek zogezegd. Elke branche staat onder druk van disruptie vanwege digitale technologie en data.

Data speelt de hoofdrol in verandering
De I in CIO staat voor Information. Doordat bedrijven met steeds meer disrupties te maken krijgen, wordt innovatie 

steeds belangrijker. Hoe zet je informatie (data) om naar toekomstgerichte acties? Hoe gebruik je data voor het 

ontwikkelen van producten en diensten die voldoen aan de behoeften van klanten en medewerkers, of ze overtreffen? 

De rol van de CIO gaat hierdoor veel verder dan het in de lucht houden van systemen of automatiseren van processen, 

ze staan steeds meer aan de wieg van totaal nieuwe bedrijfsmodellen. Volgens de onderzoekers van Gartner zal die rol 

voor 25% van de CIO’s ingrijpend veranderen. 

Traditionele bedrijven staan door de disruptie onder druk, maar voor CIO’s ligt er een schone taak de strategische 

voorsprong te verzilveren. In tegenstelling tot start-ups hoeven oudere organisaties data niet te verzamelen of in te 

kopen, ze bezitten het al. De crux is de data op een goede manier bij elkaar brengen en omzetten in actiegerichte 

informatie of diensten. Dat kan door ervaringen, de kennis die in de hoofden van collega’s zit te digitaliseren of 

bestaande data te consolideren. Binnen pakketten en maatwerkoplossingen blijkt het moeilijk om datastructuren aan 

te passen en de data goed te gebruiken.

Datawarehouses en datalakes zijn vaak de plekken waar de historische gestructureerde en ongestructureerde data 

binnenstromen voor analyse. Dit blijkt een tijdrovend proces, waarbij ook schaarse data scientists nodig zijn om 

daadwerkelijk data om te zetten in inzicht. 

2. Het decennium van AI 

We hadden al het wiel, de verbrandingsmotor, elektriciteit, de computer, internet en nu gaat kunstmatige intelligentie 

(AI) de wereld radicaal veranderen. De onderzoekers van Gartner verwachten dat driekwart van de ondernemingen in 

2024 AI inzet. Door de economische krimp en de angst voor faillissement vanwege de coronacrisis ontstond binnen de 

kortste keren bij veel bedrijven de wens om chatbots in te zetten en klantcontact (deels) te automatiseren. Kunstmatige 

intelligentie klinkt voor sommigen nog als een ver-van-mijn-bedshow en soms wat eng, maar Gartner voorspelt een 

groei van 500% in de acceptatie van AI-toepassingen in 2024. Dat is ook niet zo gek, want de kans is groot dat jij 

bijvoorbeeld ook al eens goed door een AI-chatbot bent geholpen of in een zelfrijdende auto hebt gereden.

AI in de praktijk: van maakindustrie tot e-mailoptimalisatie
AI is niet tegen te houden en biedt enorm veel voordelen. Toch stappen bedrijven nog niet massaal in. De technologie 

is nog te nieuw, wat spannend en misschien het belangrijkste: het is nog onduidelijk wat je ermee kunt. Natuurlijk 

ken je de chatbots, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden en de technologie is voorhanden. In de maakindustrie 

of in de agri-business kun je bijvoorbeeld visuele inspecties van producten en halffabricaten automatiseren door 

camerabeelden direct te laten analyseren met behulp van AI.
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Bedrijven ontvangen duizenden e-mails per dag op hun algemene e-mailadressen. Ze komen allemaal op één plek 

samen en een legertje medewerkers sorteert de e-mails en stuurt ze door. Door ze met AI te scannen op steekwoorden 

creëer je een automatische sorteermachine die in een oogwenk e-mails naar de juiste persoon of afdeling doorstuurt. 

Nu blijven er geen mails liggen en tegelijk krijg je direct inzicht waar de meeste vragen naartoe gaan en waar ze over 

gaan. Met deze informatie zie je direct wat er onder je klanten of ketenpartners leeft; waardevolle marktinformatie 

waarmee je je processen, service en businessmodel kunt verbeteren. 

Als CIO ben je niet alleen verantwoordelijk voor automatisering, maar ook voor betrouwbaarheid. De kans is groot 

dat je met een relatief kleine investering een enorme slag slaat op het gebied van snelheid, procesverbetering en 

betrouwbaarheid van een dienst. Machines maken immers minder snel fouten dan mensen, nietwaar? 

3. Digitaliseren van business modellen leidt tot grotere rol CIO

Bedrijven zien steeds meer in dat digitale technologie en data de vliegwielen zijn van vooruitgang. COVID-19 versnelde 

dit alleen maar. Retailers en restaurants moesten ineens een webshop opzetten, want hun zaken bleven leeg. 

Congressen moesten ineens online. De waarde van digitale dienstverlening is nooit zo duidelijk geweest als in tijden  

van social distancing en lockdowns. 

In sommige gevallen bleek vanwege de extra drukte in de sorteercentra dat de geijkte postbedrijven niet meer de 

volgende dag konden leveren. Sommige bedrijven zagen zich genoodzaakt om een eigen logistiek in te richten. Dat is 

sneller gezegd dan gedaan, want meestal zijn kernsystemen als ERP niet erg geschikt om de knop even om te zetten 

van bulk naar individuele levering. Laat staan de omgang met meerdere prijzen, informatiestromen en bezorgdiensten. 

Dit soort verandering vraagt om een totaal andere benadering van de business en nieuwe systemen. De systemen 

moeten toekomstgericht zijn omdat ze om moeten kunnen gaan met de eisen van morgen.

Voor de CIO betekent dit niet meer één keer advies geven richting de bedrijfstop voor een systeem dat 15 jaar lang 

mee moet kunnen. De CIO krijgt (zeker bij tech-georiënteerde bedrijven) een vaste plek aan de vergadertafel op 

C-niveau. In plaats van applicaties draaiende houden, moet de CIO de business adviseren. Waar liggen de business-

kansen? Welke technologieën en use cases zijn toepasbaar? Welke papieren processen kunnen digitaal en versneld 

worden zodat klanten en medewerkers direct antwoord krijgen. Eigenlijk is dit een veel interessantere rol want op deze 

manier stuurt de CIO met zijn technische- en marktkennis veel meer het bedrijf in de richting van efficiëntie, optimale 

klanttevredenheid en succes.
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4. Integratie van het applicatie-landschap
 

De digitalisering brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is dat als organisaties niet uitkijken, ze 

steeds meer randapplicaties aan het applicatielandschap toevoegen. Het resultaat is een onbeheersbare omgeving 

waarin data over verschillende systemen verspreid staat. Dit is schering en inslag bij bedrijven. Door de jaren heen 

voegen ze bij nieuwe eisen, nieuwe technologie of fusies en overnames kernsystemen en nieuwe applicaties toe.  

Of je nou voor best of breed gaat of maatwerkoplossingen, al snel heb je tientallen tot honderden systemen in 

verschillende programmeertalen met elk eigen koppelingen. 

Deze versnipperde applicaties integreren en de keten in de lucht houden kost veel tijd. Aanpassingen werken 

bovendien door in de hele keten, wat veel duur programmeerwerk met zich meebrengt. Handiger zou één pakket 

zijn dat alles kan. De ervaring leert dat de implementatie van deze alles-in-één-pakketten regelmatig jaren duren en 

uitdraaien op fiasco’s. Dat komt omdat een pakket op het gebied van best practices niet toepasbaar is op elk bedrijf. 

Omdat Lidl zijn voorraadbeheersysteem op inkoopprijzen baseert en het pakket retailprijzen hanteerde, werd het 

systeem na zeven jaar en 550 miljoen euro aan kosten de nek omgedraaid.

5. Afrekenen met legacy software 
 

Wat is één van de voornaamste redenen dat grote bedrijven het verliezen van wendbare startups? Legacy software! 

Vooral verouderde kernsystemen, die de ruggengraat van organisaties vormen, beperken bedrijven in hun ontwikkeling. 

Dit heeft een aantal oorzaken:

  •  Implementatietrajecten duren lang waardoor de oplossing technologisch alweer is voorbijgestreefd  

op het moment dat het live gaat

  • Kernsystemen zijn monolitisch waardoor veranderingen kostbaar of onmogelijk zijn

  •   Onderhoud van legacy slokt meer dan 80% van het IT-budget op waardoor geen geld overblijft voor  

innovatieve investeringen

  •  Kernsystemen zijn in oude programmeertalen als COBOL geschreven, programmeurs zijn schaars  

en houden verandering tegen 

  •  Kernsystemen bevatten miljoenen regels code, dit is foutgevoelig en bewerkelijk in onderhoud

  •  Overstappen op pakketten zijn een groot financieel risico

  •  Omdat het legacy systeem werkt missen organisaties de urgentie tot verandering

Het is niet zo dat alleen pakketten die ouder zijn dan tien jaar legacy zijn. Bijna elk softwarepakket dat je nu aanschaft 

heeft de potentie om volgend jaar tot je legacy te behoren. Om deze technologieschuld in te lossen leggen veel 

bedrijven er een ‘slimme’ schil omheen. Eigenlijk nemen ze daarmee een creditcard om de rente op de oude lening  

te betalen. Het ziet er even mooi uit, maar uiteindelijk hebben ze de schuld niet ingelost. Denk bijvoorbeeld aan een  

app of een portal, dat is een moderne interface, maar aan de achterkant zitten nog steeds die complexe en starre 

COBOL-mainframes.
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6. Security verbeteren via outsourcing
 

Security staat al jaren in de top tien van trendrapporten. Zeker na de invoering van de AVG die hoge eisen stelt aan 

databeveiliging en stevige boetes uitdeelt bij overtreding. Bovendien is een datalek niet heel erg goed voor het imago 

van je bedrijf. Het is daarom van groot belang om zeker privacygevoelige data optimaal te beschermen. Dat blijkt in de 

praktijk erg lastig. De waardevolle data stonden traditioneel fysiek in een kluis, archiefkast of op een geïsoleerde server. 

Tegenwoordig delen we data met allerlei klanten en ketenpartners. Vanwege efficiëntie en klantvriendelijkheid kwamen 

talloze apps en portalen waar gegevens over en weer gaan. Daarnaast zwerven binnen het bedrijf ook allerlei Excel-

bestanden en lijsten die uit de losse pols zijn gemaakt zonder de AVG-regels in acht te nemen. Bovendien zijn er talloze 

randapplicaties waarbij het onmogelijk te traceren is wie wanneer bij welke data kon. En wat is er precies veranderd? 

Heb je dat allemaal gelogd? Leg dat maar eens uit bij een audit. Zelf goed dichttimmeren kan, maar lukt dat wel met 

een versnipperd IT-landschap met kernsystemen in oude programmeertalen? Daarnaast is goed security-personeel 

schaars. Bedrijven doen er daarom goed aan om hun security uit te besteden.

7. Low-code als drijvende kracht achter innovatie 
 

Voor alle bovengenoemde trends en de bijkomende problemen biedt de inzet van low-code oplossingen een uitkomst. 

Via een low-code platform is het veel makkelijker om snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt of wensen bij 

medewerkers. De ontwikkeltijd is immers veel korter en je bent niet afhankelijk van softwareleveranciers. Dit komt 

omdat je de software niet meer schrijft met een programmeertaal, maar modelleert op basis van een grafische 

weergave. Hierdoor bouw je applicaties veel sneller en houd je gemakkelijk grip op het applicatielandschap.

Er zijn een aantal verschillende soorten low-code platformen. De eerste is no-code dat gebruikt wordt door de 

zogenaamde citizen developers. De business maakt hierbij zonder programmeerkennis randapplicaties en rapportages 

om het kernsysteem heen. Deze apps zijn eenvoudig en geschikt tot ongeveer dertig schermen. Er zijn ook low-code 

tools voor complexere applicaties waarbij je wel code kunt toevoegen. Hierbij heb je wel developers nodig, maar 

die hebben de applicatie veel sneller gereed. Tenslotte bestaan er low-code platformen voor het ontwikkelen van 

kernsystemen.

De eerste twee zijn echter geen duurzame oplossingen. Je ontsluit in beide scenario’s de data wel mooier, maar het 

blijft symptoombestrijding. Bij elke nieuwe technologie bouw je weer legacy. De nieuwe stap in software-evolutie is een 

flexibel kernsysteem op basis van low-code. Thinkwise is het enige low-code software platform dat in staat is om legacy 

enterprise software compleet te vervangen. Het ontwikkelproces verloopt tien keer zo snel, het proces is beheersbaar 

en de software altijd van dezelfde hoge kwaliteit.

Thinkwise is onafhankelijk van technologie waardoor je alleen een digitale bouwtekening bij hoeft te houden. Door 

analyse van handelingen sluiten de gebruikersinterfaces en workflows steeds beter op de organisatie, groepen en 

individuele collega’s aan. De software ontwikkelt automatisch mee met de behoefte van de bedrijfsvoering. Hierdoor 

heb je nooit meer last van legacy, heb je een overzichtelijker applicatielandschap, hoef je nooit meer nieuwe software te 

kopen en haak je razendsnel aan op nieuwe technologieën. 
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Zelf de kracht van
Thinkwise ervaren?

Wil je meer weten over de bedrijfssoftware van de toekomst? 
Of wil jij ook jouw legacy software vervangen door een écht toekomstbestendig platform? 

Vraag dan vrijblijvend een Thinkwise-proefomgeving aan. Daarmee leveren wij graag het bewijs 
dat uw organisatie met Thinkwise effectiever en zonder legacy-problemen kan innoveren.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk  

kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.
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