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je professie en je de kansen kunt benutten die  

de digitale wereld biedt.
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Inhoudsopgave Editorial
Beste lezer,

Bent u ook al aan het 
surfen op een nieuwe 
digitale (succes)golf 
of vecht u nog steeds 
tegen uw papier- en 
processtromen? 
Wanneer u naar de 
meest succesvolle 
bedrijven in de we-
reld kijkt, ziet u dat digital platforms 
steeds aantrekkelijker worden als 
bedrijfsmodellen. Deze digitale golf 
is al aangekomen in de B2C-sector en 
wordt ook steeds interessanter voor de 
B2B- en B2G-sectoren.

Bovendien verandert de maatschap-
pij. Mensen willen software gebruiken 
in plaats van kopen, ze verwachten 
snelheid en aanpassingsvermogen van 
hun serviceproviders en willen hun 
(digitale) leven zelf leiden. Dit heeft 
een impact op de rol en werkwijze van 
de moderne informatieprofessional. 
BCT zorgt ervoor dat hij zelfredzaam, 
duurzaam en verantwoordelijk kan 
handelen. Hoe wij dat doen? Lees het 
hier in BCT Infolutie!

In deze editie presenteren wij u de 
antwoorden die BCT biedt op de 
topthema’s platformeconomie, digitale 
transformatie, internet of things, infor-
matiebeveiliging, blockchain en meer. 
Laat u door ons meenemen op een reis 
naar digitale informatiewerelden en 
ontdek hoe wij deze – samen met onze 
partners – veilig en duurzaam maken. 
Dit alles met als uitgangspunt: verant-
woord handelen met alle benodigde 
informatie in de juiste context zodat u 
regie kunt blijven voeren over uw pro-
fessie en u de kansen kunt benutten die 
de digitale wereld biedt.

Veel leesplezier toegewenst!

Vriendelijke groet,

Thomas Kuckelkorn
Manager PR & communicatie bij BCT
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We zijn op weg naar een  

gedigitaliseerde informatie

maatschappij die wordt 

aangedreven door technolo

gische trends en waarvoor 

aanpassingsvermogen nodig 

is. Een veilig, duurzaam en 

verantwoordelijk informatie

management is voorwaarde 

om met succes over de nieu

we digitale golf te surfen.

De nieuwe digitale golf
Hoofdartikel
 Jos Bischoff en Dimitri Palmen, directie BCT

We zitten er middenin – in het tijdperk van de 
tweede digitale golf! Weliswaar spoelt deze 
zich niet als een tsunami over ons heen, maar 
wie zijn kracht wil benutten, dient zich voor 
te bereiden. Want digitalisering houdt tegen-
woordig meer in dan het optimaliseren en 
automatiseren van processen. Het betekent 
veel meer om als organisatie kritisch over 
de eigen fundamentele structuren, visies en 
businessmodellen na te denken.

Digitalisering staat niet meer alleen voor het 
inzetten van nieuwe IT-oplossingen. Deze 
evolutionaire ontwikkeling van het op papier 
werken naar IT-ondersteunde procedures is 
reeds bereikt. De tweede digitale golf staat 
voor de revolutie van de B2B- en B2G-secto-
ren. Nu is het de kunst om nieuwe digitale 
businessmodellen te ontwikkelen.

De eerste golf bracht digital platforms op 
B2C-gebied met zich mee, zoals Google, 
Amazon en Facebook. De tweede digitale golf 
biedt nu grote kansen voor de B2B- en B2G-
sectoren. Daarbij is het voor nieuw opgerichte 
startups vaak eenvoudiger dan voor geves-
tigde organisaties om met een speciaal aan-
bod disruptieve marktleemten op te vullen. 
De gevestigde organisaties hebben vaak met 
hoge lasten te maken – zowel qua filosofie als 
qua infrastructuur. Maar afwachten is geen 
optie! Het recent opgerichte Nederlandse 
platform voor de “digitale makelaar” is één 
van de recentste voorbeelden en geeft aan  
dat de verandering nu al aan de gang is.

Maatschappelijke veranderingen
Als we in ons privéleven al van de digitale 
voordelen profiteren, waarom zouden we die 
digitale voordelen dan onze eigen klanten 
ontzeggen? Mensen stellen tegenwoordig an-
dere eisen dan enkele jaren geleden. Men wil 
dingen bijvoorbeeld graag tijdelijk gebruiken 
en ze hoeven ze niet altijd fysiek te bezitten. 
Streaming services voor muziek en film ver-
tegenwoordigen een voorbeeld van een trend 
die intussen ook zijn intrede heeft gedaan in 
de softwarewereld. Ook moeten er flexibel 
en onafgebroken moderne toepassingen 
(door-)ontwikkeld worden, zodat ze voldoen 
aan de veranderde eisen. Bovendien is de 
wens naar specifieke in plaats van generieke 
oplossingen en diensten groeiende. De ge-
wijzigde gebruikersbehoeften zie je ook in de 
dagelijkse routine: moderne informatiepro-
fessionals willen ook alleen toegang hebben 
tot specifieke en relevante informatie, op een 
snelle en eenvoudige manier.

Om dus met succes op de digitale golf te sur-
fen is de juiste technologie doorslaggevend.

De technologische basis
Het antwoord op de maatschappelijke trends 
is een moderne, schaalbare informatie-
managementtechnologie. Het EIM-platform 
(Enterprise Information Management) van 
BCT verbindt de verschillende beschikbare 
informatiebronnen zodanig met elkaar dat 
professionals optimaal de regie over hun 
eigen processen kunnen voeren. 

AFWACHTEN IS GEEN  

OPTIE! DE NIEUWE DIGI

TALE GOLF LAAT ZIEN DAT 

DE VERANDERING NU AL 

AAN DE GANG IS.
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Dat betekent dat ze onafhankelijk, duurzaam 
en verantwoordelijk met alle benodigde infor-
matie in de juiste context kunnen opereren. 
De veiligheid en authenticiteit van die infor-
matie wordt altijd door het platform gegaran-
deerd. Het is belangrijk dat die informatie 
in de context van een te vervullen opgave of 
een te nemen beslissing beschikbaar wordt 
gesteld. Dit kan via een app of een portaal 
met specifiek vastgelegde toegangsgegevens 
gebeuren. Aangezien een professional in het 
algemeen verschillende rollen vervult binnen 
de organisatie, zijn toegang en presentatie 
gebonden aan de respectievelijke rol en de 
daarbij behorende informatiebehoefte. De 
drie factoren dynamiek, diversiteit en subjec-
tiviteit bepalen vaak de mate van complexiteit 
van de context van de informatie.

Dynamiek - transparante feiten en  
handelingen
Binnen het EIM-platform kan informatie met 
een gestructureerde dynamiek afgebeeld 
worden. Dat zijn gedigitaliseerde documenten 
en processen en daarnaast gegevens over de 
feitelijke eigenschappen van een object. Al deze 
gegevens vormen klassieke achtergrondkennis 
over bijvoorbeeld een gebouw of een persoon. 
Aan de andere kant kunnen professionals via 
het platform gegevens oproepen die aan een 
ongestructureerde dynamiek onderhevig zijn 
en normaliter besluitvorming dienen.

Geografische coördi-
naten, omschrijvingen 
van architectuur en 
ruimtelijke indeling 
en de aard van het ge-
bruik zijn bijvoorbeeld 
feitelijke kenmerken 
van een gebouw. Deze 
eigenschappen kunnen 
echter in de loop van de 
tijd wijzigen, zoals een 
gebouw vroeger zwart 
was en nu wit moet worden. Een proces-
beschrijving over de manier om het gebouw  
te schilderen is onderworpen aan ongestruc-
tureerde informatiedynamiek: de beslissing 
dient vaak afgestemd te worden tussen 
verschillende partijen en de procedure is 
slechts weinig voorspelbaar. Gewoonlijk 
worden alleen de uiteindelijke beslissingen 
in documentvorm vastgelegd. Met ons EIM-
platform kan echter ook de feitelijke weg 
vastgelegd worden. Dus geeft zij te allen tijde 
transparant de stand van de informatie van 
een object en van de dynamische handelingen 
en beslissingen weer.

Diversiteit - integratie in de applicatie-
omgeving
Op basis van de grote verscheidenheid aan 
informatiebronnen binnen een organisa-
tie, maakt het EIM-platform de eenvoudige 

integratie van complementaire applicaties 
mogelijk. Op deze manier wordt de diversiteit 
van de bronnen in een geïntegreerd infor-
matienetwerk gebundeld. Door de koppeling 
met andere componenten (zoals ERP-, CRM-, 
of ECM-systemen) en gegevensbronnen 
(bijvoorbeeld internet of things of blockchain) 
maken organisaties zich onafhankelijk van 
een enkele leverancier en een all-in-one-
oplossing. In plaats daarvan kan het met een 

op een state-of-the-art-technologie 
gebaseerd platform flexibel met 
nieuwe applicaties en diensten uit-
gebreid of gewijzigd worden.

Subjectiviteit - over patroon-
herkenning en voorspelbaarheid
Een andere complexiteitsfactor van 
het moderne informatiemanage-
ment is de subjectiviteit in de vorm 
van content analyses. Aan de hand 
daarvan kunnen gedragspatronen 
herkend worden om een basis voor 
toekomstige reacties te creëren. Vol-
gens het principe van machine lear-
ning en deep learning reproduceert 
het EIM-platform dus eerdere erva-
ringen en herkent zij patronen om in 
lijn met de organisatie de juiste be-
slissingen te nemen. Op deze manier 
kan er sneller geanalyseerd worden 
wat in welke tijd gerealiseerd kan 

worden, zodat toekomstige resources anders 
verdeeld kunnen worden om gedefinieerde 
doelstellingen te behalen.

Conclusie
De maatschappelijke ontwikkelingen leiden 
ertoe dat snelheid geboden is: wie mee wil 
surfen op de nieuwe digitale golf, kan niet 
wachten totdat hij wordt meegenomen, hij 
moet er actief bovenop springen. En daarbij 
dient hij ook aan alle medewerkers te denken. 
Omdat digitaal werken alleen met succes tot 
stand komt als het bruikbaar en transparant 
door iedere professional wordt geaccepteerd 
en ingevoerd.

De EIM-technologie van BCT is het middel 
hiervoor. De relevante informatie wordt voor 
iedere professional op verschillende manie-
ren verstrekt, in overeenstemming met zijn 
functie. Door de onderlinge koppeling van de 
applicaties worden “datasilo’s” vermeden; 
door de focus op primaire werkzaamheden 
stijgt de werksnelheid binnen de organisatie. 
Starre, beperkte ICT-producten wijken dus 
voor een specifieke technologie die is afge-
stemd op de informatiebehoefte van het indi-
vidu. Op deze basis wordt de professional in 
staat gesteld om zelfredzaam, duurzaam en 
verantwoord te handelen met alle benodigde 
informatie in de juiste dynamische context.

•

DE MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN LEI
DEN ERTOE DAT SNEL
HEID GEBODEN IS: WIE 
MEE WIL SURFEN OP DE 
NIEUWE DIGITALE GOLF, 
KAN NIET WACHTEN  
TOTDAT HIJ WORDT  
MEEGENOMEN, HIJ  
MOET ER ACTIEF  
BOVEN OP SPRINGEN.

DE DRIE FACTOREN DYNAMIEK, 
DIVERSITEIT EN SUBJECTIVI
TEIT BEPALEN VAAK DE MATE 
VAN COMPLEXITEIT VAN DE 
CONTEXT VAN DE INFORMATIE.

• Offi ce 365
• Social Intranet
• Virtual Reality

• ERP
•  Back Offi ce 

Applications

• CRM
• Geo System
• Internet of Things

• ECM
• Archive
• Blockchain

• Offi ce 365
• Social Intranet
• Virtual Reality

•  Back Offi ce 
Applications

• CRM
• Geo System
• Internet of Things• Blockchain

INTEGRATION
• Offi ce 365
• Social Intranet
• Virtual Reality

ATATA IONINTEG

• CRM
• Geo System
• Internet of Things

COLLABORATION
Meetings, Customer 
Care, Selfservice

OBJECTS
Customers, 
Themes, Items,
Geographic

PROCESSES
Adaptive Case 

Management

DOCUMENTS
Capture, Archive, 

Records
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Gemeente Ede kiest voor Liber 
  en zet grote stappen 
richting volledig digitaal 
 werken

De gemeente Ede is een grote organisatie 
met een toekomstvisie. Bestuurders denken 
bijvoorbeeld al na over hoe Ede-stad er in 
2030 zal uitzien. Mobiliteit, economie en 
duurzaamheid zijn dan ook aspecten die hoog 
in het vaandel staan. Dit vertaalt zich door 
naar de kwaliteit van leven voor de inwoners, 
maar ook naar de kwaliteit van werk voor de 
werknemers van de gemeente. De gemeente 
als organisatie blijft continu doorontwikke-
len. Om toekomstbestendig te blijven, staan 
meer efficiëntie, betere werkbaarheid en 
digitaal transformeren op het wensenlijstje. 
Daarom koos gemeente Ede voor een Proof of 
Concept (POC)-traject met het zaaksysteem 
Liber. Een succesvol traject dat heeft geleid 
tot een opdracht bij de 100.000+ gemeente. 
Ruud Storcken, business manager bij BCT, 
Ronald Kerckhoffs, informatiearchitect bij 
BCT en Bernard Fransen, clusterdirecteur 
dienstverlening & bedrijfsvoering bij ge-
meente Ede, ver tellen over het traject en de 
samenwerking.

Meer dan een zaaksysteem
De gemeente kampte met een aantal tekort-
komingen, namelijk het ontbreken van een 
integraal klantbeeld, een centrale opslag 
van proces en documentinformatie en een 
leverancier die inspeelt op de behoeften van de 
gemeente Ede. Om hier invulling aan te geven 
ging de gemeente op zoek naar een nieuw 
zaaksysteem om de transitie te realiseren 
naar digitaal, zaakgericht werken. Storcken: 
“Tijdens de selectieprocedure en de eerste 
gesprekken bleek al snel dat de gemeente niet 
enkel zocht naar een leverancier, maar ook 
naar een partner die met ze meedenkt, advi-
seert en verder kijkt dan het zaaksysteem.”

De beste usability 
Storcken legt uit: “De gemeente ziet de vele 
voordelen die BCT kan bieden. Daardoor 
mochten wij als enige partij een bestek 
schrijven om te bewijzen hoe wij invulling 
konden geven aan de wensen. De POC werd 
ontwikkeld om Liber te introduceren in de 
organisatie. Vervolgens is er een kerngroep 
samengesteld om het zaaksysteem te toet-
sen. Deze kerngroep bestond uit werknemers 
van meerdere disciplines, zoals proces-
management, applicatiebeheer, klantcontact 
en diverse vakafdelingen. De belangrijkste 
voorwaarden die zij stelden aan het nieuwe 
systeem waren usability, technische stabi-
liteit, performance, interoperabiliteit en de 
verschillende functionaliteiten.”

• Usability: efficiency en gebruiksvrien-
delijkheid waren cruciale factoren in de 
keuze. Er is goed gekeken naar een juiste 
interface, hoge snelheid en mogelijkheden 
voor multitasking. 

• Technische stabiliteit: technische  
stabiliteit voornamelijk op gebied van  
compliancy, security en privacy. 

• Performance: het systeem moet voldoen 
aan alle verwachtingen voor een positieve 
uitvoering.

• Interoperabiliteit: de visie van dunne  
inrichting en gestandaardiseerd inte-
greren moet door leveranciers worden 
ondersteund.

• Functionaliteiten: niet alleen moest het 
nieuwe systeem de tekortkomingen goed-
maken, er moeten ook nieuwe functiona-
liteiten worden toegevoegd.

Om continu te evolueren en toekomstbestendig te blijven, staan voor de 

gemeente Ede meer efficiëntie, betere werkbaarheid en digitaal transfor

meren op het wensenlijstje. Daarom koos de 100.000+ gemeente voor 

het zaaksysteem Liber van BCT.

Casestudy

TIJDENS DE SELECTIEPROCEDURE EN DE EERSTE 

GESPREKKEN BLEEK AL SNEL DAT DE GEMEENTE EDE 

NIET ENKEL ZOCHT NAAR EEN LEVERANCIER, MAAR 

OOK NAAR EEN PARTNER DIE MET ZE MEEDENKT,  

ADVISEERT EN VERDER KIJKT DAN HET ZAAKSYSTEEM.
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Van POC naar organisatiebrede uitrol
“De functionaliteiten die BCT biedt, sluiten 
perfect aan op de wensen van de gemeente”, 
vervolgt Storcken. “De kerngroep heeft dan 
ook besloten om met het Liber zaaksysteem 
verder te gaan. Begin 2018 is de complete 
uitrol gestart. Tijdens de implementatie zal 
het systeem continu worden aangepast en 
verbeterd. Het streven is om het systeem met 
meer dan 200 dienstverlenende processen in 
het derde kwartaal van 2018 volledig live te 
hebben.”

Naadloze integratie
Storcken: “Wanneer de implementatie is  
afgerond, beschikt Ede over een gebruiks-
vriendelijk informatieplatform waarin voor  
iedere doelgroep de juiste informatie digitaal 
ontsloten wordt. Dit platform bevat proces-
informatie op hoofdlijnen, documentinfor-
matie en dossierinformatie voor iedere 
gebruiker. Uiteraard met inachtneming van 
compliancy, security, privacy en perfor-
mance. Daarnaast integreert het platform 
naadloos met applicaties die niet in het 
systeem zitten. Door deze te koppelen met 
Liber heeft de gebruiker alle informatie 
zichtbaar in het systeem, zelfs als applicaties 
elders ondergebracht zijn. Het resultaat is 
een prettige werkomgeving: één beeld voor 
alle gebruikers, ongeachte de locatie van de 
informatie.”

Kerckhoffs vult aan: “Gemeente Ede is zich 
bewust van de centrale spil die de informa-
tiehuishouding vormt. De gemeente werkt 
met de filosofie van een dun zaaksysteem met 

centrale informatie-ontsluiting en eventueel 
een specifieke oplossing voor een bepaald 
proces of afdeling. De filosofie die we daarbij 
hanteren is: flexibel waar mogelijk; gecontro-
leerd waar nodig.”

Het oog op de toekomst
Fransen: “BCT vult onze organisatie aan 
op diverse vlakken. Hun dienstverlening 
sluit perfect aan op wat we zoeken. Ook met 
het oog op de toekomst bood BCT de beste 
uitkomst. BCT denkt mee vooruit en heeft een 
visie op het gebied van informatiemanage-
ment. We zetten nu flinke stappen richting 
volledig digitaal werken, maar ook na de 
implementatie van het zaaksysteem willen 
we blijven ontwikkelen en vooruit blijven 
kijken. Er moet een 
fundament gecreëerd 
worden om informa-
tiemanagement in de 
brede zin toe te pas-
sen. BCT helpt  
ons hierbij en advi-
seert hierin. Ze zijn 
meer dan een leve-
rancier en zelfs meer 
dan een partner. Ze 
zijn een verlengstuk 
van onze organisatie 
en helpen de geza-
menlijke doelen te 
bereiken.”   •

Gemeentehuis Ede

BCT VULT ONZE ORGANISATIE 
AAN OP DIVERSE VLAKKEN. 
HUN DIENSTVERLENING SLUIT 
PERFECT AAN OP WAT WE ZOE
KEN. OOK MET HET OOG OP DE 
TOEKOMST BOOD BCT DE BESTE 
UITKOMST. BCT DENKT MEE 
VOORUIT EN HEEFT EEN VISIE 
OP HET GEBIED VAN INFOR
MATIEMANAGEMENT.

BCT’ers stellen zichzelf voor…
Inside BCT

WIE ik ben
>  Ik ben René Wismans, 52 jaar 

oud. Ik werk als consultant  
voor het businessteam Digital 
Transformation. Ik ben in 1991 
bij BCT begonnen als 19e werk-
nemer en dus al meer dan  
27 jaar in dienst.

WAAROM ik bij  
 BCT werk

>  Vooral vanwege de dynamiek en 
mentaliteit! BCT blijft evolueren. 
Dit maakt mijn baan altijd afwis-
selend en boeiend. Ook waardeer 
ik de sfeer en de collegialiteit 
in het bedrijf enorm. De – soms 
zeer langdurige – samenwerking 
met collega’s en klanten wordt 
gekenmerkt door wederzijds 
vertrouwen en respect.

WAT is mijn favoriete 
 anekdote?

>  Van het hoofd- en nevengebouw 
op de Heiberg, via de locaties aan 
het Raadhuisplein in Amstenrade 
en de dependance in Brunssum 
naar het nieuwe pand in Sittard, 
ben ik live getuige geweest van 
de voortdurende ontwikkeling 
van BCT. 
 
Persoonlijk denk ik graag terug 
aan een afspraak in Groningen 
met onze helaas veel te vroeg 
overleden directeur Mark Loos, 
waar hij me de kunst van het  
eten van gegrilde zeebaars  
heeft bijgebracht.
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Digital City: 
    het netwerkplatform 
 voor de moderne stad

De digitale transformatie schudt alle 
gebieden al enige jaren zo door elkaar, dat 
organisaties in toenemende mate open 
staan voor veranderingen. Deze ontwikke-
ling betreft zonder twijfel ook steden en 
gemeenten. Verschillende studies tonen 
aan dat de mate van digitalisering van een 
gemeente direct samenhangt met het 
aantal inwoners, de schuldenlast en de aan-
trekkingskracht voor burgers om zich daar 
te vestigen. Op lange termijn zijn alleen die 
steden succesvol die hun eigen business-
model in de digitale wereld transforme-
ren en op die manier een aantrekkelijke 
gemeenschappelijke ontwikkeling kunnen 
garanderen.

Daartoe behoort vooral het concept van 
eGovernment, een vereenvoudiging en ver-
snelling van de communicatie tussen de ge-
meenten en hun burgers door digitalisering. 
Met de groeiende populariteit van digitale 
producten en diensten is het bijvoorbeeld 
niet verwonderlijk dat, volgens verschil-
lende onderzoeken, de grote meerderheid 
van de burgers wenst om hun burgerzaken 
helemaal digitaal te kunnen regelen. Dat 
vereist echter een slim handelende admi-
nistratie met efficiëntere interne proces-
sen, een grotere transparantie en snellere 
responstijden.

Strategische samenwerking
Een duurzame gemeenschappelijke ontwik-
keling kan alleen plaatsvinden op basis van 
een integrale digitale strategie. Hier komt 
CMP International AG (CMPI) om de hoek 
kijken. Opgericht in 2017 in Hennef bij  
Keulen komen daar de capaciteiten van 

Cross Media Production Germany, BCT  
en GFKE onder een dak samen. De samen-
werking combineert technologie en know- 
how op het gebied van elektronische inkoop, 
communicatie en handel, alsmede de 
e-overheid. Het doel: een platformgeba-
seerde benadering van gemeenschappelijke 
digitalisering, zoals Romy Farber, business 
manager bij BCT, toelicht: “Samen bieden 
we steden en gemeenten een lokale digitale 
marktplaats aan die burgers, onderne-
mingen, organisaties en overheden als een 
social community met elkaar verbindt.”

Digital City: het gemeentelijk platform
Concreet heeft CMPI daarvoor een web-
gebaseerd informatie-, communicatie- en 
handelsplatform voor producten en dien-
sten ontwikkeld. Het hieraan ten grondslag 
liggende concept van “Clicks & Bricks” kop-
pelt de digitale wereld (Clicks) met fysiek 
aanwezige ondernemingen, instellingen 
en organisaties (Bricks). Voor alle partijen 
was het belangrijk om een zo eenvoudig 
mogelijke en toch efficiënte oplossing aan 
te kunnen bieden. Volgens het motto “één 
platform – één systeem” dient het werk voor 
de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk 
ontworpen te worden, wat ook de integratie 
van reeds beschikbare systemen omvat.

Het lokale, schaalbare Digital-City-plat-
form bestaat uit drie centrale gebieden: 
via een digitale inkoopomgeving kunnen 
gemeenten en steden noodzakelijke en aan-
bestedingverplichte goederen en producten 
geautomatiseerd, efficiënt en conform de 
aanbesteding aanschaffen. Voor de digitale 
en directe uitwisseling tussen de burgers 

Compleet gekoppeld en integraal digitaal: het DigitalCity

platform van CMP International AG is een webgebaseerd 

informatie, communicatie en handelsmedium dat burgers, 

ondernemingen, organisaties en autoriteiten met elkaar  

verbindt in een lokale social community. De digitale burger

diensten van BCT fungeren daarbij als steunpilaar.

Platforms in de praktijk

SAMEN BIEDEN WE STEDEN EN GEMEENTEN EEN 

LOKALE DIGITALE MARKTPLAATS AAN DIE BURGERS, 

ONDERNEMINGEN, ORGANISATIES EN OVERHEDEN 

ALS EEN SOCIAL COMMUNITY MET ELKAAR VERBINDT.
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onderling, als ook met lokale onderne-
mingen en organisaties, zorgt wederom 
een communicatieportaal met sociale 
media-elementen. Ditzelfde portaal 
maakt bovendien de ad-hoc-marketing 
van producten en diensten van lokaal 
gevestigde ondernemingen mogelijk. 
Tenslotte activeert de koppeling van de 
BCT-technologie het derde gebied van 
samenwerking: de digitale interactie 
van de burgers met hun autoriteiten.

Digitale burgerdiensten als  
onderdeel van het platform
Als strategische medeoprichter en aan-
deelhouder van CMP International AG 
kan BCT haar decennialange ervaring 
op het gebied van gemeenschappelijke 

digitale burgerprocessen 
uitspelen, zoals Farber 
verklaart: “We hebben in 
Nederland de afgelopen ja-
ren hard gewerkt voor een 
sterke positie in de publieke 
sector. Onze klanten zijn 
kennisintensieve organi-
saties die op onze bewezen 
knowhow vertrouwen.”

Digitale burgerdiensten 
hebben daarbij voordelen 
voor beide kanten. Burgers 
kunnen comfortabel, snel 
en eenvoudig via internet 

gebruik maken van de gemeentelijke 
diensten op het communicatieportaal 
van de stad. Zo kunnen bijvoorbeeld 
aanvragen, verzoeken of andere zaken, 
zoals onder andere schademeldingen in 

de publieke sector, direct via de digitale 
weg worden ingediend. De betreffen-
de status van verwerking is altijd 
transparant via internet beschikbaar. 
De stad zelf beschikt over een “digitaal 
geheugen”, waarin ze alle informatie 
voor burgers en processen centraal 
en overzichtelijk op een locatie heeft 
opgeslagen. Daaruit volgen aanzienlijk 
effi ciëntere en transparantere proces-
sen en een waarneembaar geoptimali-
seerde service.

De toekomst is digitaal
Pilotklant wordt Moers, een stad in 
Noordrijn-Westfalen met 104.529 inwo-
ners. Daar zal het Digital-City-platform 
in het tweede kwartaal van 2018 online 
gaan. “Daarbij gaat het echter niet 
blijven!”, bevestigt Wolfgang Adams, 
sales executive van CMPI. “We weten 
zeker dat we vele regio’s en gemeenten 
in Duitsland en de Benelux enthousiast 
kunnen maken voor het idee van een 
digitale stad. Samen verheugen wij 
ons erop dat toekomstige klanten ook 
kunnen profiteren van onze gekoppelde 
platformoplossing.”   •
Meer informatie over de samenwerking 
van BCT en CMPI vindt u op pagina 28.

Wolfgang Adams, sales executive bij CMPI

Auteur: 
Kees Groeneveld, 
partner bij eSpecialistenHET LOKALE, SCHAALBARE 

DIGITAL-CITY-PLATFORM  

BESTAAT UIT DRIE CENTRALE 

GEBIEDEN: DIGITALE INKOOP, 

COMMUNICATIE EN E-OVER-

HEID.

Organiseren van 

  vertrouwen

In 1900 bestond Nederland uit 1.121 gemeen-
ten. Kleine gemeenschappen waar mensen 
elkaar goed kenden. Je werd er geboren, vond 
daar werk, trouwde en maakte deel uit van de 
gemeenschap. Mensen in zo’n gemeenschap 
bouwden een vertrouwensband met elkaar 
op. Je kon toen zonder handtekening te zet-
ten op rekening brood kopen bij de bakker, 
vlees bij de slager en zuivel bij de melkboer. 
Je paste er wel voor op om het vertrouwen te 
schaden, want daarmee verloor je het ver-
trouwen van de hele gemeenschap. De kerk 
als instituut met de geloofsbeleving van hel 
en hemel was daarbij een sturend element en 
een baken van vertrouwen. Ook in instituten 
als overheid (politie, gemeenten, onderwijs) 
en private organisaties zoals banken werd 
onbegrensd vertrouwen gesteld.

Tijden zijn veranderd
Wanneer we vanuit 2018 
terugkijken, zien we dat de af-
gelopen 118 jaar een enorme 
kentering gaande is. De kleine 
gemeenschappen namen 
drastisch af. De leefwereld 
van mensen werd groter dan 
het dorp waar ze geboren 
zijn. Mensen gaan studeren 
in andere plaatsen, het werk 
wordt mobieler en mensen 
hechten zich steeds minder 
aan een bepaalde plaats en 

lokale sociale structuren. Het vertrouwen in 
onkreukbaar geachte instanties zoals kerken, 
overheidsinstanties of banken neemt snel 
af. De vraag is: hoe kun je dan vertrouwen 
organiseren? Waar stellen mensen dan nog 
hun vertrouwen in? 

Blockchain
Een van de nieuwe vormen van het organi-
seren van vertrouwen zien we in de digitale 
wereld. De opkomst van blockchaintechnolo-
gie, waarbij niet meer één instantie over het 
beheer van gegevens gaat maar een enorme 
hoeveelheid aan participanten die gezamen-
lijk elkaar controleren. In een blockchain-
omgeving kun je alleen data toevoegen, maar 
niet wijzigen of verwijderen. Blockchain werkt 
onafhankelijk van instanties, politiek of multi-
nationals. Door registratie van gegevens in de 
blockchain maak je informatie transparant. 

BCT heeft samen met eSpecialisten, Sphere-
on en Eneable-U, ondersteund door het ICTU 
een aantal blockchainoplossingen gebouwd 
(eWaarmerk, Verhuisberichten en registratie 
van keukentafelgesprekken). 

Op de VNG pilotstarter ziet u enkele voorbeel-
den (https://depilotstarter.vng.nl/).   •

Blockchain

EEN VAN DE NIEUWE 

VORMEN VAN HET  

ORGANISEREN VAN  

VERTROUWEN ZIEN WE 

IN DE DIGITALE WERELD.

Digitale 
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Van digitale dementie 

    naar digitale duurzaamheid
Bij digitale dementie gaat het niet om onze 
hersenen, maar om een verstoring in onze 
digitale systemen en bestanden. Ook digi-
tale dementie kan serieuze gevolgen heb-
ben. Zeker met de naderende AVG moeten 
we kunnen aantonen waar onze informatie 
opgeslagen is en we moeten erbij kunnen 
als iemand ernaar vraagt. Wanneer onze 
informatieverwerking niet op orde is, kun-
nen we niet aan deze wet voldoen. Als we 
niet slimmer omgaan met onze informatie 
en deze beter documenteren, worden we 
digitaal dement. Voor deze variant van 
dementie is er gelukkig wel een medicijn: 
digitale duurzaamheid.

Infobesitas
Met het oog op de toekomst hebben vrijwel 
alle organisaties zich de afgelopen jaren 
bekommerd om het digitaliseren van be-
standen en processen. In essentie een goed 

idee, maar niet zonder risico. 
Door digitalisering kunnen 
we namelijk onbeperkt infor-
matie verzamelen en op-
slaan. Dus we bewaren alles, 
want wellicht kunnen we het 
in de toekomst nog ergens 
voor gebruiken. Informatie 
ondersteunt ons immers in 
betere besluitvorming. Het 
gevolg van deze wildgroei 
aan informatie is infobesitas. 
Dit is een overkill aan (over-
bodige) informatie. Hierdoor 
hebben we straks geen idee 
meer welke informatie waar 
opgeslagen is. De eerste 
verschijnselen van digitale 
dementie.

Documenten blijven achter
Een volgende fase van digitale dementie ligt 
vaak in de digitalisering zelf. Eeuwenoud 

papier kunnen we vandaag de dag nog 
steeds lezen. Digitale documenten van 
een paar jaar terug daarentegen, zijn een 
stuk minder leesbaar. Dit komt omdat soft-
ware en hardware snel verouderen. Door 
continue updates blijft software bij de tijd, 
maar oude documenten zijn in die software 
onleesbaar. Probeer maar eens een Word-
document van tien jaar oud te openen: vrij-
wel onmogelijk. Daar komt bij dat gebrui-
kers met kennis van verouderde applicaties 
steeds schaarser worden. Als we geen actie 
ondernemen, zal ons digitale werkverleden 
in een hoog tempo verdwijnen.

Digitale duurzaamheid door te delen
Digitale duurzaamheid is de remedie: vind-
baarheid, toegankelijkheid, leesbaarheid en 
volledigheid van digitale gegevens, ook op 
de langere termijn. Makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar een begin is snel gemaakt. En 
wel door informatie te delen en toegankelijk 
te maken voor stakeholders. Geef hen de 
verantwoordelijkheid om informatie te 
controleren en aan te vullen, dan krijg je 
feedback vanuit verschillende invalshoe-
ken. Deze vorm van co-creatie verkleint de 
kans op digitale dementie, omdat meerdere 
stakeholders eigenaar worden van de infor-
matie. Hiermee voorkom je dat informatie 
verloren gaat of onvindbaar wordt. Zie het 
als Wikipedia voor je eigen organisatie.

Om digitale dementie te voorkomen en 
digitale duurzaamheid te realiseren, is een 
nieuwe manier van denken nodig. Informa-
tie en verantwoordelijkheid delen spelen 
een belangrijke rol in het beperken van digi-
tale dementie. De informatiemanagement-
technologie om je hierin te ondersteunen is 
al voorhanden. Maak hier proactief gebruik 
van en voorkom een storing in de digitale 
hersenen van jouw organisatie.   •

Dementie is een ernstige ziekte waarbij de 

verwerking van informatie in de hersenen 

verstoord raakt. Sinds een aantal jaren 

kennen we van deze ziekte ook een digitale 

variant. Hoe kunnen we digitale dementie 

tegenhouden?

Opinie

DIGITALE DUURZAAM
HEID IS DE REMEDIE TE
GEN DIGITALE DEMENTIE: 
VINDBAARHEID, TOEGAN
KELIJKHEID, LEESBAAR
HEID EN VOLLEDIGHEID 
VAN DIGITALE GEGEVENS, 
OOK OP DE LANGERE 
TERMIJN.
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Online platforms
Een nieuw business model ontrafeld

Meer informatie over online 
platforms? 

Neem dan contact op met: 
Romy Farber 
romy.farber@bctsoftware.com

of Raimond Saat 
raimond.saat@bctsoftware.com

Wat is een platform?

Een (online) platform is een bedrijfs-
model gebouwd op technologie die de 
uitwisseling, interactie en commu-
nicatie tussen twee of meer partijen 
(meestal producenten en consumenten) 
mogelijk of eenvoudiger maakt en daar-
door meerwaarde oplevert. 

Deze waarde kan een product, dienst, 
informatie enz. zijn.

Wie speelt een rol?

•  Consumenten krijgen binnen het 
platform toegang tot iets dat voor 
hen waardevol is (product, ser-
vice, informatie enz.).

•  Producenten kunnen het platform 
gebruiken om iets waardevols aan 
te bieden.

•  Partners krijgen toegang tot een 
community of een markt en de 
moge lijkheid om bijkomende as-
pecten (bijvoorbeeld aanvullende 
diensten) aan te bieden.

•  De beheerder faciliteert het plat-
form en vertegenwoordigt de visie 
erachter. Hij is verantwoordelijk 
voor de kernprocessen, marketing 
en ontwikkeling.

Wat is nog belangrijk?

•  Tools en services die de interactie  
tussen de partijen ondersteunen.

•  Regels zijn mechanismen, die de inter-
actiekwaliteit verhogen en deze op een 
hoog niveau houden.

•  Filters moeten ervoor zorgen dat de 
consument alleen de relevante en 
waardevolle producten ontvangt bij 
het zoeken naar iets van waarde. Als 
een consument overspoeld wordt met 
dingen die hem niet interesseren, zal 
hij het platform verlaten.

1

2

3

WAARDE

PLATFORM

CONSUMENT

PARTNERS

PRODUCENT

BEHEERDER
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Informatie is overal en bestaat 

niet alleen in gestructureerde 

bronnen zoals documenten. 

BCT Infolutie sprak met Math 

Huntjens, manager technology 

en Thomas Kuckelkorn, manager 

PR & communicatie over hoe 

elk fysiek object tot een digitale 

informatiebron kan worden.

BCT InfoluTIe: Technologische vorderingen 
stuwen de maatschappelijke verandering 
vooruit. Als softwarebedrijf zit BCT midden in de 
ontwikkelingen. Welk nieuw gereedschap geeft 
u de digitale maatschappij resp. arbeidswereld 
in de hand?

KucKelKorn: Het tijdperk van de digital work-
place is al lang begonnen wat het verbonden 
zijn – zowel particulier als beroepsmatig – en 
de algemene uitwisseling van informatie heel 
eenvoudig maakt. Ofwel audiodevice, smart-
watch of auto, alles kan met de smartphone of 
tablet worden verbonden. Internet of things, 
kort IOT, is hier de slogan. IOT staat voor het 
webgebaseerde netwerk dat door middel 
van een betreffende technologie zoals sen-

soriek wordt gemaakt. 
Daarmee wordt de data-
transfer, het monitoring 
en de communicatie 
van de objecten met ons 
maar ook onder elkaar 
mogelijk.

BCT InfoluTIe: Staat er dus 
een sterkere vertakking 
op de IT-agenda?

KucKelKorn: Dat in elk 
geval, juist doordat 
intelligente objecten 
meer gewild worden. 
Want er handelen intus-
sen niet alleen devices 
zoals smartphones 
dankzij IOT toenemend 
zelfstandig. Ook alle-
daagse voorwerpen 

worden autonoom: koelkasten herkennen 
aanwezige voedingsmiddelen en vergelijken 
deze met boodschappenlijsten en geven ad-
viezen voor de meest gunstige aanbiedingen; 
verlichtingssystemen passen de lichtsterkte 
in het huis gedurende de dag en naar behoefte 
aan. De slimme mogelijkheden zijn onbeperkt 
en richten zich in eerste instantie erop om het 
alledaagse leven van de mensen eenvoudiger 
te maken.

Huntjens: Door deze communicatie- en inter-
actiemogelijkheden tussen gebruikers en 
systemen via nieuwe interfaces, stijgt de uit-
wisseling van gegevens natuurlijk aanzienlijk. 
En wat blijkt: informatie is overal en bestaat 
niet alleen in gestructureerde bronnen zoals 
documenten. Het gaat er veel meer om, dat 
informatiemanagement de grenzen tussen 
de fysieke en de virtuele wereld overwint en 
een overkoepelende communicatie via het 
in IOT mogelijk maakt. Daarom hebben we 
een Object Management Systeem ontwikkeld 
als onderdeel van onze EIM-technologie. Dat 
zorgt ervoor dat beide werelden sterker met 
elkaar verbonden zijn. In het OMS kunnen 
complexe fysieke objecten virtueel worden 
gedefinieerd, beheerd en als digitale infor-
matiebron worden gebruikt.

BCT InfoluTIe: Hoe werkt dit Object Management 
Systeem?

Huntjens: Ons Object Management Systeem 
(afgekort: OMS) is een volledig autonoom, 
maar koppelbaar systeem dat probleem-
loos in de bestaande IT-infrastructuur van 
een organisatie kan worden geïntegreerd. 
Hiervoor moeten eerst fysieke objecten met 

HET OBJECT MANA-

GEMENT SYSTEEM 

OVERWINT DE GREN-

ZEN TUSSEN DE FY-

SIEKE EN DE VIRTUELE 

WERELD EN MAAKT 

EEN OVERKOEPELEN-

DE COMMUNICATIE 

MOGELIJK.

Intelligent virtueel verbonden – 

  objecten als digitale
     informatiebronnen

Interview: Object Management Systeem en IOT
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worden. Het centrale 
punt blijft daarbij dat een 
OMS een semantische 
contextanalyse mogelijk 
maakt om de kennis over 
het object te vergroten. 
Of anders uitgedrukt: Het 
zorgt er daarmee voor dat 
een bepaalde gedraging 
wordt uitgelezen. Men 
kan bijvoorbeeld vanwege 
de verzamelde gegevens 
herkennen dat juist 
gedurende carnaval de 
containers met de ID 123 
en 456 heel snel vol zijn. 
Dat betekent dat op die 
dagen meer containers 
geplaatst moeten worden. 
Via de contextanalyse van 
het OMS kan dus econo-

misch bruikbare kennis worden gegenereerd. 
En gekoppelde processen kunnen aangepast 
worden aan het gedrag van het intelligente 
object.

BCT InfoluTIe: Laat het OMS zich dan gewoon in 
bestaande structuren integreren? En hoe ziet 
het qua veiligheid uit?

Huntjens: Natuurlijk, via de Open API’s kan 
het systeem zich met een veelvoud aan 
document- en procesverwerkende systemen 
verbinden, bijvoorbeeld met ECM-, ERP- of 
CRM-software. In principe is het OMS een 
auto nome softwarecomponent waarmee 
snel op verzoeken kan worden gereageerd 
en waarmee processen “smarter” kunnen 

worden gemaakt. Want – dat is het belang-
rijke aspect van onze ontwikkeling – objecten 
moeten intelligente “melders” zijn en zelf-
standig handelingen kunnen uitvoeren. De 
complementaire gedachte maakt onze oplos-
sing hiermee ook interessant voor andere 
software-aanbieders of IT-dienstverleners 
die hun eigen oplossingen of het gehele port-
folio met ons OMS kunnen aanvullen.

KucKelKorn: Bovendien maken we de integra-
tie in bestaande structuren eenvoudiger door 
het OMS te leveren met een gebruikers-
vriendelijke bediening in de vorm van een 
portaal of een app, net zoals bij onze overige 
software-componenten. Bovendien kan het 
OMS flexibel aan de betreffende behoeften en 
eisen worden aangepast want aanvullend aan 
de processen en documenten kunnen de ge-
definieerde objecten ook met meeting-agen-
da’s of afzonderlijke data worden verbonden. 
Qua veiligheid zorgen we bij het gebruik 
van ons cloudgebaseerde OMS voor een 
toegangsbeperking door middel van Identity 
Access Management. Ieder gedefinieerd object 
kan slechts door geautoriseerde medewer-
kers ingezien worden, die zich bij inlog dienen 
te identificeren. Bij de ontwikkeling van onze 
technologie zelf letten we natuurlijk op de na-
leving van specifieke veiligheidsmaatregelen 
– volgens de methoden “Security by Design” 
en “Privacy by Design”.   •

een sensor worden uitgerust. We slaan de 
eigenlijke brug tussen de fysieke en virtuele 
wereld door de objecten te virtualiseren 
en deze samen met hun eigenschappen als 
digitale objecten af te beelden. De communi-
catie en interactie tussen fysieke en virtuele 
objecten kan via wifi of andere internetpro-
tocol-verbindingen verlopen. Meer geschikt 
voor IOT is echter de energiebesparende 
Long-Range technologie, aangezien er maar 
hele kleine hoeveelheden data hoeven te 
worden uitgewisseld. Economisch relevant 
zijn zowel de eigenschappen van het fysieke 
object alsook zijn gedrag in een dynamische 
context. De verzamelde gegevens worden via 
een datacenter naar het OMS doorgestuurd 
waardoor er verdere stappen of processen 
kunnen worden gestart.

BCT InfoluTIe: Kunt u de toepassing aan de hand 
van concrete voorbeelden aantonen? 

KucKelKorn: Natuurlijk! Ik kan bijvoorbeeld in 
de basis een openbaar gebouw als virtueel 
object definiëren. Via het OMS beheer ik alle 
benodigde informatie over het onroerend 
goed. Dat kunnen eigenschappen als het 
adres en aantal vierkante meters zijn, maar 
ook informatie over de werkelijke bestem-
ming. Huurovereenkomsten en schriftelijke 
veiligheidsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld 
aantonen dat het gebouw niet leeg staat, 
maar als bedrijfsruimte wordt gebruikt. Of ik 
definieer een vuilcontainer als virtueel object 
en zet in het systeem beschrijvingen over ID, 
locatie, standplaats, afmetingen, bouwjaar, 
fabrikant en het afvalbedrijf dat verantwoor-
delijk is voor het legen.

Huntjens: We gaan nog een stap verder wan-
neer we deze container met concrete proces-
sen verbinden: hij is met een sensor uitgerust 
die de melding aan het OMS doorstuurt, “con-
tainer met ID 123 is vol”. Het systeem herkent 
de container als een virtueel object en is 
op zijn beurt met een procesverwerkende 
oplossing verbonden die aan het afvalbedrijf 
doorgeeft dat de container moet worden leeg-
gemaakt. Het afvalbedrijf stuurt een vuilnis-
wagen uit of zendt de informatie door naar 
een voertuig dat reeds onderweg is, om de 
container op te halen; deze wordt geleegd en 
vervolgens weer teruggeplaatst. De container 
meldt vervolgens zijn status “leeg” via het 
OMS weer verder naar de procesverwerkende 
oplossing, zodat het proces hier afgesloten 
wordt. Of de sensor laat bijvoorbeeld weten 
dat de container beschadigd is. Is het OMS 
met een ERP-systeem verbonden, dan kan 
hier de melding van het object het proces 
activeren dat een nieuwe container nodig is.

BCT InfoluTIe: Door de integratie van intelligente 
objecten gaat het OMS dus verder dan de gebrui-
kelijke beheersystemen?

Huntjens: Absoluut! Op 
de lange termijn kan na-
tuurlijk ook nog een M2M-
technologie aangesloten 
worden, een communi-
catie-instrument tussen 
machine en machine. Dan 
kan de volle container zich 
autonoom bij het wagen-
park van het afvalbedrijf 
melden om geleegd te 

HET OMS MAAKT EEN  

SEMAN TISCHE CONTEXT-

ANALYSE MOGELIJK OM 

DE KENNIS OVER HET 

OBJECT TE VERGROTEN.

HET OMS KAN ZICH MET 

EEN VEELVOUD AAN 

SYSTEMEN VERBINDEN. 

HET IS EEN AUTONOME 

SOFTWARECOMPONENT 

WAARMEE PROCESSEN 

“SMARTER” KUNNEN 

WORDEN GEMAAKT.

Math Huntjens, manager 
technology (l) in gesprek met 
Thomas Kuckelkorn, manager  
PR & communicatie (r).
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Van Meijel & BCT werken samen 
  aan totaaloplossing 
     in bouwautomatisering

Van Meijel, dé specialist in bouwautomatise-
ring, heeft één doel: bouwbedrijven helpen 
te transformeren met een volledig digitaal 
ondersteund bouwproces. Vanuit de “bouwen 
kan simpeler”-overtuiging, wil het bedrijf 
waarde creëren voor de klant. Vanwege de 
digitalisering in de bouwwereld schakelde 
Van Meijel een partner in om hun software 
te verrijken met documentmanagement. 
In samenwerking met BCT groeide het 
productportfolio de afgelopen jaren uit van 
calculatiesoftware naar een volwaardig ERP 
inclusief een embedded documentmanage-
mentsysteem. Vincent van Mourik, partner 
manager bij Van Meijel en Ralph Mastenbroek, 
business manager bij BCT, vertellen over de 
succesvolle samenwerking.

Een gat in de markt
Van Mourik: “We hadden een sterke positie in 
de infra-markt met onze calculatieoplossing, 
maar door de jaren heen werd de vraag naar 
administratieve functionaliteiten en speci-
fieke projectondersteuning breder. Er ont-
stond naast deze functionele uitbreiding op 
het gebied van ERP behoefte in de markt naar 
een oplossing voor het digitaal archiveren 
van documenten. De archiefkasten moesten 
gedigitaliseerd worden in een overzichte-
lijke database. Destijds waren we sterk aan 
het uitbreiden en waren we van calculatie-
oplossing gegroeid naar een volwaardig ERP 
voor de Grond-, Weg- en Waterbouw en de 
Burger- en Utiliteitsbouw. We hadden echter 
geen tijd en kennis om zelf een document-
managementsysteem te ontwikkelen. We zijn 
toen op zoek gegaan naar een partner. Eén 
van de selectiecriteria was dat we niet met 
nieuwe technologie wilden gaan werken. Zelf 

gebruikten we namelijk Progress.  
Via Progress zijn we destijds bij BCT uitgeko-
men om ons van een documentmanagement-
systeem te voorzien. Samen konden we goed 
inspelen op de behoefte van de markt.”

Uitbreiding van portfolio
“Het klikte goed met BCT, waardoor we 
direct aan de slag zijn gegaan”, aldus Van 
Mourik. “Gezamenlijk hebben we ons port-
folio uitgebreid met een documentmanage-
mentsysteem. De technologie is naadloos 
geïntegreerd in onze eigen software. De 
interface van ons ERP-systeem ligt bovenop 
de software van BCT. Klanten werken vanuit 
één herkenbare werkomgeving wat prettig is 
voor de gebruiker. Met het systeem kunnen 
we medewerkers, tot op individueel niveau, 
autoriseren om bepaalde documenten wel 
of juist niet aan te passen. Zo kunnen we de 
financiële afdeling autoriseren om facturen 
te bewerken, terwijl iemand van HR die 
facturen alleen kan bekijken in PDF-formaat. 
Het is ook mogelijk om iemand de toegang tot 
documenten volledig te weigeren als diegene 
daar niets mee te maken heeft. Dit draagt bij 
aan de informatiebeveiliging: alleen mensen 
die de informatie nodig hebben, mogen het 
inzien en eventueel bewerken. Een veilige 
gedachte.”

Van scannen naar herkennen
Mastenbroek: “Na een aantal jaar succesvol 
samengewerkt te hebben, ontstond er een 
nieuwe behoefte vanuit Van Meijel: het scan-
nen en digitaliseren van documenten bleek 
niet meer voldoende. Een volgende verbeter-
slag lag in het herkennen van documenten. 
Hiervoor hebben we een serverbased capture 

Complementaire partnerschappen zijn tegenwoordig belang

rijker dan ooit. Vincent van Mourik (partner manager bij  

Van Meijel) en Ralph Mastenbroek (business manager bij BCT) 

vertellen over een succesvolle samenwerking.

Partnerstory
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en extractor-oplossing ontwikkeld: een tool 
voor het scannen, herkennen, classificeren 
én automatisch verwerken van documenten. 
Zo kunnen bijvoorbeeld facturen eenvoudig 
worden geëxtraheerd door onze software, die 
vervolgens worden verwerkt in het systeem 
van Van Meijel. De oplossing is server-geba-
seerd, waardoor de verwerking niet alleen 
snel, maar ook plaats- en tijdonafhankelijk 
gedaan kan worden. Uiteraard op een veilige 
manier, want we borgen tevens informatie-
beveiliging met deze oplossing.”

Totaaloplossing
“Met de uitbreiding van het document-
managementsysteem en de serverbased 
capture en extractie-oplossing heeft Van 
Meijel nu een totaaloplossing ten aanzien van 
informatiemanagement”, aldus Mastenbroek. 
“Met serverbased capture en factuurverwer-
king kunnen ze documenten digitaliseren, 
die beschikbaar worden gesteld binnen de 
oplossingen van Van Meijel en vervolgens 
weer gearchiveerd worden in het document-
managementsysteem. Bedrijven borgen 
hiermee de governance voor hun organisatie. 
De oplossingen zijn allemaal naadloos geïnte-
greerd. Klanten van Van Meijel zijn nu in staat 
om alle benodigde informatie op het juiste 
moment op te vragen, en dat allemaal vanuit 
één omgeving. Of dit nu facturen, contracten 
of leveringsafspraken zijn. Hiermee wordt de 
professional die de software gebruikt in zijn 
kracht gezet. Hij heeft alle benodigde infor-
matie op het moment dat hij het nodig heeft 
beschikbaar.”

Succesvolle samenwerking
Van Mourik over de samenwerking: “We 
werken samen sinds 2002, inmiddels al 
bijna 16 jaar. Die samenwerking verloopt erg 
prettig, want de DNA’s van onze bedrijven 
passen uitstekend bij elkaar. Sinds een aantal 
jaren hebben we structureel overleg waarin 
we bespreken wat we steeds weer opnieuw 
voor elkaar kunnen betekenen. Dat heeft 
ons partnership een extra boost gegeven.” 
Mastenbroek valt bij: “We begrijpen elkaars 
bedrijfsfilosofie en de doelstellingen die we 
hebben. Wij weten precies wat Van Meijel doet 
en wat zij nodig hebben om hun eindklant 
optimaal te bedienen. Door dat wederzijdse 
begrip vullen we elkaar goed aan.”   •

Vincent van Mourik, partner 
manager bij Van Meijel (boven) 
en Ralph Mastenbroek, business 
manager bij BCT (onder)

WE WERKEN SAMEN SINDS 
2002, INMIDDELS AL BIJNA  
16 JAAR. DIE SAMENWERKING 
VERLOOPT ERG PRETTIG, WANT 
DE DNA’S VAN ONZE BEDRIJ
VEN PASSEN UITSTEKEND BIJ 
ELKAAR.”

In de mediale focus

BCT in de media
“Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Door BCT 
krijgen nu veel meer organisaties toegang tot onze op-
lossing. Samen versnellen we processen en we creëren 
een positieve klantervaring. Dit partnership is gedreven 
vanuit de vraag in de markt naar rechtsgeldig digitaal 
ondertekenen. Door krachten te bundelen voorzien 
we in een cruciale schakel in de keten van informatie-
management.”JOHN LAGEMAN, CEO BIJ VALIDSIGNPersbericht “BCT integreert functie voor digitaal rechts-

geldig ondertekenen van ValidSign“, 6 december 2017

“Het combineren van onderwijs en werkveld resulteert 

in goede starters. Zuyd Hogeschool en bedrijven in de 

zuidelijke regio hebben een gezamenlijk maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid. De regio moet aantrekkelijk 

blijven voor studenten en een goed carrièreperspectief 

bieden. Met de groei van BCT kunnen we jong talent 

goed gebruiken en dit partnership biedt ons de moge-

lijkheid om ons bedrijf te profileren onder ICT-studen-

ten. Het is mooi om op deze manier bij te kunnen dragen 

aan de regio en de lokale ontwikkeling van talent.”

ALI MACHRAFI, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

BIJ BCT
Persbericht “Partnership BCT en Zuyd Hogeschool  

verhoogt kwaliteit jong ICT-talent“, 10 april 2017

“BCT heeft dezelfde groeiambitie als wij. Door onze 
krachten te bundelen kunnen we die ambitie verwe-
zenlijken. Omdat we uit hetzelfde hout gesneden zijn, 
kunnen we snel schakelen en zijn de eerste dashboards 
al ontwikkeld. Dat we al een aanbesteding gewonnen 
hebben, toont aan dat onze oplossingen en diensten 
aansluiten op de behoefte uit de markt. Samen zullen 
we continu optimaliseren en klanten in hun behoeften 
blijven voorzien.“PIM VAN STIPHOUT, COMMERCIEEL DIRECTEUR BIJ 

SYNAXION
Persbericht “BCT verrijkt informatiemanagement- 
portfolio met BI van Synaxion“, 28 november 2017

“Wat is beter binnen een ICT-bedrijf – jonge of oudere 

werknemers? Als organisatie werk je voor je omgeving, 

voor de samenleving. Binnen je organisatie zul je een 

goede afspiegeling moeten zijn van die klanten, doel-

groepen en dus die omgeving waarvoor je werkt. Je zou 

kunnen zeggen, als mensen flexibel in hun denken zijn, 

is leeftijd niet relevant.“

JOS BISCHOFF, DIRECTEUR BIJ BCT

Videoclip “Hoe Werkt Nederland?“ 

https://youtu.be/HLg-EyJCQcc, 6 september 2017

“De duurzaamheid van digitalisering is een belangrijk 
aandachtspunt voor overheidsinstellingen. De centrale 
vraag bij digitale duurzaamheid is: hoe kunnen over-
heidsorganisaties opgeslagen informatie zo bewaren en 
beheren dat deze informatie beschikbaar, toegankelijk, 
leesbaar en bruikbaar blijft? […] Door de samenwerking 
met BCT bieden we een geïntegreerd proces van het 
managen van de risico’s, de kwaliteit en de effectiviteit 
van digitaliseringstrajecten. Zo kunnen we instaan voor 
het beste eindresultaat.” KEES GROENEVELD, PARTNER BIJ ESPECIALISTEN

Persbericht “BCT en eSpecialisten slaan handen ineen 
voor digitaliseringsopgave overheid“, 13 november 2017

“Ik ben in 2001 bij BCT begonnen als sales consultant 

en ik heb gaandeweg mijn carrière steeds andere zaken 

gedaan. En inmiddels ben ik vier jaar directeur. Hoe de 

passie bij mij is ontstaan? Vanaf dag 1 – dat klinkt heel 

erg cliché, maar het is zo. Vanwege het feit dat het een 

vakgebied is waar ik nog niet vertrouwd mee was. […] 

Gaandeweg heb ik ervaren hoe leuk en hoe spannend 

dat is. En hoe interessant dat is om steeds in de dyna-

miek van enerzijds de techniek en anderzijds je klanten 

bezig te zijn. ”

DIMITRI PALMEN, DIRECTEUR BIJ BCT

Reportage “Van Passie Naar Droombaan“ 

https://youtu.be/QAI-UzNHBsc, 19 november 2017
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BCT heeft een ruim aanbod aan Enterprise 
Information Management-oplossingen. 
Dit aanbod is gebaseerd op het technolo-
gisch platform van BCT, bestaande uit vier 
kwadranten: processen, collaboratie, docu-
menten en objecten (zie afbeelding pagina 7). 
Ieder kwadrant bevat onmisbare componen-
ten om informatiemanagement binnen een 
organisatie vorm te geven. De kracht zit in 
de combinatie van componenten: als je deze 
koppelt, ligt innovatie binnen handbereik. En 
juist die combinatie van componenten leidt 
ertoe dat regie op de informatievoorziening 
wordt gecentraliseerd. Dit is cruciaal, want 
de wereld verandert in een snel tempo. Tal-
loze nieuwe technologieën dienen zich aan om 
het leven binnen organisaties nog een stukje 
beter en efficiënter te maken. Hierdoor groeit 
de vraag in de markt naar totaaloplossingen 
die de volledige vraag kunnen afdekken. Dit 
betekent dat het productportfolio van BCT 
continu moet worden geactualiseerd. Ali 
Machrafi (business development manager) 
en Alex Lony (product portfolio manager) 
van BCT vertellen over proactief portfolio-
management en nieuwe partnerships om dit 
mogelijk te maken. 

Samen sterker
Lony: “Hoewel BCT de ontwikkelmogelijk-
heden heeft om nieuwe technologieën in huis 
te ontwikkelen, is besloten om ook de samen-
werking aan te gaan met partners. We kiezen 
partijen die de expertise in huis hebben om 
BCT aan te vullen en te versterken.” Machrafi 
vult aan: “Zo gingen we in zee met Synaxion 
voor standaard BI-dashboards en met CMPI 
voor hun collaboratieplatform-technologie. 

Gezamenlijk kunnen we klanten bieden wat zij 
willen, wanneer zij dit willen en hen optimaal 
blijven bedienen. Het is daarnaast net zo be-
langrijk dat BCT blijft focussen op de ontwik-
keling van de eigen kerncompetenties.”

Business Intelligence met Synaxion
“BI is een onmisbare tool voor organisaties”,  
aldus Lony. “Voorheen stelden we onze infor-
matiebronnen beschikbaar voor klanten, 
zodat zij een eigen BI-tool konden gebruiken. 
We wilden echter niet meer enkel aansluiten 
op andere tools, maar zelf een totaalpakket 
bieden met standaard dashboards. We ston-
den toen voor de keuze: gaan we een BI-tool 
ontwikkelen, of gaan we de expertise van an-
deren inzetten? We zijn voor de laatste optie 
gegaan. We kozen voor Synaxion als partner 
omdat zij naast specialistische BI-kennis veel 
verstand hebben van de markt waarin wij ons 
begeven. Met de tool van Synaxion bieden we 
nu standaard dashboards die iedere gebrui-
ker naar wens kan aanpassen met de infor-
matie die voor hem belangrijk is. Zo bieden we 
doelgroepgestuurde informatievoorziening, 
zodat gebruikers beter gefundeerde beslis-
singen kunnen nemen op basis van data.”

Collaboratieplatform met CMPI
Machrafi: “Naast de toevoeging van BI misten 
we de collaboratietechnologie om online 
platforms te kunnen faciliteren. Eén van de 
noodzakelijke domeinen uit ons platform, is 
namelijk collaboratie. Hierbij kun je denken 
aan vergaderen of het samenbrengen van 
vraag en aanbod. Het kan echt nog veel 
verder gaan dan dat, zoals vrije vormen van 
samenwerking door het gebruik van online 

Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe 

behoeften in de markt. Dit betekent dat  

productportfolio’s continu moeten 

worden geactualiseerd om de volledige 

vraag af te dekken. BCT doet dit door 

middel van proactief portfoliomanage

ment en strate gische partnerships.

Proactief 
    portfoliomanagement

Samenwerking met business partners

HOEWEL BCT DE ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN HEEFT 

OM NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN HUIS TE ONTWIKKE

LEN, IS BESLOTEN OM OOK DE SAMENWERKING AAN 

TE GAAN MET PARTNERS. WE KIEZEN PARTIJEN DIE DE 

EXPERTISE IN HUIS HEBBEN OM BCT AAN TE VULLEN 

EN TE VERSTERKEN.”
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platforms.” Dit zijn digitale marktplaatsen 
die veel lijken op social media-omgevingen. 
Producenten en consumenten komen samen 
op dit platform. Machrafi vervolgt: “Om deze 
platforms te realiseren is specifieke kennis 
nodig. We kozen voor CMPI als partner om 
hun onderscheidende collaboratie-oplossin-
gen. We gaan de technologie van CMPI inte-
greren in onze software, zodat klanten hun 
business ook volledig online kunnen brengen. 
Door een online platform gaan organisaties 
mee in de digitalisering en behouden zij hun 
bestaansrecht. Traditionele verdienmodellen 
verdwijnen immers door digitalisering.”

Machrafi vult aan: “In de markt zien we 
meerdere organisaties die zich profileren 
als een digitale marktplaats. Wij zijn echter 
onderscheidend doordat wij de verbinding 
leggen tussen het collaboratieplatform en de 
interne informatievoorziening van organisa-
ties, gevormd door processen, documenten 
en informatieobjecten. Uiteindelijk hebben 
we altijd als doel om gebruikers relevante 
informatie te bieden binnen de juiste context. 
Contextgevoelig ontsluiten noemen we dat. 
We willen voorkomen dat gebruikers een 
overdaad aan informatie krijgen die ze niet 
nodig hebben. We bundelen de informatie 
op één centrale plek en ontsluiten juist die 
informatie die binnen een bepaalde context 
relevant is. De toevoeging van componenten 
die online platforms mogelijk maken, zorgt 
ervoor dat gebruikers op een natuurlijke 
manier kunnen communiceren en informatie 
kunnen delen, zonder dat de privacy en com-
pliance van informatie in het geding komt.”

Integratielaag
Het mooie aan onze partnerships is dat  
bestaande technologieën niet perse hoeven  
te wijken voor nieuwe. Lony legt uit: “We  
proberen het onze partners zo makkelijk  
mogelijk te maken door 
te werken met open 
standaarden. Daardoor 
kan onze technolo-
gie gebruikt worden 
in harmonie met 
bestaande systemen; 
alles sluit op elkaar 
aan en kan met elkaar 
communiceren. Door 
de integratielaag die 
onderdeel is van ons 
platform kunnen we 
alle kwadranten uit ons 
portfolio herenigen 
en verbinden met an-
dere reeds bestaande 
appli caties. Waar de 
informatie ook vandaan 
komt, het is beschik-
baar voor wie het nodig 
heeft, wanneer die het 
nodig heeft.”   •
Meer informatie over de digitale marktplaatsen 
in samenwerking met CMPI vindt u op pagina 12.

WE PROBEREN HET ONZE PART
NERS ZO MAKKELIJK MOGELIJK 
TE MAKEN DOOR TE WERKEN 
MET OPEN STANDAARDEN. 
DAARDOOR KAN ONZE TECHNO
LOGIE GEBRUIKT WORDEN IN 
HARMONIE MET BESTAANDE 
SYSTEMEN.

3 vragen aan...
…  Nico van den Heuvel en Jack Deserno,  

security officers bij BCT 

  Waarom is informatie-
beveiliging zo belangrijk 
voor BCT?

We gebruiken en maken systemen 
waarin persoonlijke gegevens 
worden verwerkt. Onze klanten 
en partners moeten vertrouwen 
hebben in ons en onze software. 
Bovendien wordt de cloud steeds 
belangrijker als transport- en op-
slagmedium, ook voor BCT. Infor-
matiebeveiliging – volgens de drie 
basisprincipes beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid – 
moet daarom in ons DNA zitten!

1

2.  Wat betekent de ISO 27001: 
2013 certificering voor jullie?

Het certificaat alleen betekent niet 
zo veel. We zijn geen organisatie 
van “papieren tijgers”, maar staan 
voor geleefde informatiebeveiliging 
met solide waarden en overtui-
gingen. Voor ons is ISO 27001:2013 
vooral een hulpmiddel voor het 
continu en integraal verbeteren van 
het omgaan met data en risico’s. In 
dit opzicht is de officiële certifice-
ring een mooi bewijs van de duur-
zame, serieuze en veilige afhande-
ling van persoonlijke gegevens en 
dus ook een blijk van vertrouwen 
voor onze klanten en partners.

3.   Hoe complex is informatie-
beveiliging?

In elk geval is het een continue 
en allesomvattende kwestie. In 
termen van ISO 27001:2013 is be-
veiliging niet alleen een onderwerp 
als de auditor komt. Voor ons als 
security officers betekent dit dat 
we altijd benaderbaar en up-to-
date moeten zijn. De constante 
verbetering vereist een continu 
bewustzijn. Het is niet voldoende 
om te verwijzen naar regels in het 
bedrijf. Je moet mensen trainen 
en meenemen. Alleen dan kun je 
een intern en extern bewustzijn 
genereren en op de lange termijn 
succesvol zijn.

2

3
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Het nieuwe “goud”
Via social media, internet of things, apps en 
zoekmachines worden grote hoeveelheden 
persoonsgegevens in de cloud opgezogen. 
Hierdoor ontstaan enorme databases met 
gegevens over interesses en gedrag van 
burgers. Big data analyses hierop geven 
waardevolle informatie om producten en 
diensten efficiënter en effectiever te organi-
seren. Dit heeft een stimulerende werking 
op de Europese economie.

Transparant
De Europese Unie heeft tevens de taak een 
veilige ruimte te bieden voor haar burgers. 
Zij doet dit niet door de kaders van privacy 
vast te stellen maar de burger de regie te 

geven over zijn persoon-
lijke privacybeleving. 
Hiervoor verplicht 
de nieuwe Europese 
wetgeving organisaties 
transparant en eerlijk 
te zijn over wat zij doen 
met persoonsgegevens, 
zodat de burger een 
keuze kan maken om al 
dan niet zijn persoons-
gegevens te delen met 
een organisatie. Dit 
transparantiebegin-
sel is geformaliseerd 
in het register van 
verwerkingsactiviteiten, 
dat de basis vormt voor 
de actieve en passieve 
informatieplicht.

Accountable
De AVG verplicht 
organisaties om de 
effectieve werking 
van hun technische en 
organisatorische maat-
regelen met betrekking 
tot privacy en gegevens-
bescherming aan te 
tonen. Het onderhouden 
van een kwaliteits-
handboek waar opzet 
en bestaan in staat 

beschreven is niet langer voldoende. Er 
dienen regelkringen te worden ingericht en 
door het vergaande toezichtsarrangement 

van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
ontstaan er nieuwe kritieke succesfactoren 
binnen organisaties. Een uitbreiding van het 
managementdashboard ligt voor de hand. 
Privacy en gegevensbescherming dient bij 
regelmaat op de bestuurs- of directietafel 
te liggen.

Wat te doen
Begin met het neerzetten van een goede or-
ganisatie. Toon als bestuurder/directie be-
trokkenheid, laat u regelmatig informeren 
over de voortgang en stel de noodzakelijke 
middelen beschikbaar. Laat naast kwaliteit, 
ICT en HR vooral ook medewerkers uit het 
primair proces aansluiten bij een te vormen 
privacyteam (PT). Of het nu wel of geen wet-
telijke plicht is voor uw organisatie, stel een 
functionaris voor gegevensbescherming 
(FG) aan. Leidt deze FG en de deelnemers 
van het PT adequaat op. Bijeenkomsten over 
privacy en gegevensbescherming nemen 
vaak hilarische vormen aan wanneer de 
deelnemers niet worden gehinderd door 
kennis van zaken. Voor medewerkers die bij 
regelmaat persoonsgegevens verwerken is 
het een wettelijke plicht om een passende 
opleiding aan te bieden.

Kies voor professionele automatiserings-
systemen met betrekking tot het register 
van verwerkingsactiviteiten, registreren 
van inbreuken m.b.t. persoonsgegevens en 
good governance. Streef erna om voor eind 
mei 2018 op zijn minst de processen, taken 
en verantwoordelijkheden te hebben gerea-
liseerd voor de rechten van de betrokkenen.

Ten slotte
Organisaties die overzicht en inzicht heb-
ben in de datastromen en die de effectieve 
werking van de maatregelen goed hebben 
ingericht zullen beter in staat zijn nieuwe 
technologieën te implementeren en te 
gebruiken. 

De wet is voor iedereen gelijk, zoek daarom 
de samenwerking met organisaties in de 
regio. BCT ondersteunt deze regionale 
samenwerkingsverbanden met technologie 
waarmee lokale platformen ingericht kun-
nen worden. Technologie die het mogelijk 
maakt om de regie over toegang tot infor-
matie bij de burger te leggen.   •

De bescherming van persoons

gegevens is een grondrecht.  

De Algemene verordening gege

vensbescherming (AVG) is een 

Europese wet die de bescher

ming van dit grondrecht regelt, 

en vanaf 25 mei 2018 recht

streeks toepasselijk is in de hele 

Europese Unie. In dit artikel een 

aantal punten uit de AVG die van 

belang zijn. 

AVG, de nieuwe  
succesfactor

Commentaar
  Auteur: Matias Kruyen (oprichter Privacy Sociaal Domein)

DE NIEUWE EUROPE

SE WETGEVING VER

PLICHT ORGANISA

TIES TRANSPARANT 

EN EERLIJK TE ZIJN 

OVER WAT ZIJ DOEN 

MET PERSOONSGE

GEVENS, ZODAT DE 

BURGER EEN KEUZE 

KAN MAKEN OM AL 

DAN NIET ZIJN PER

SOONSGEGEVENS 

TE DELEN MET EEN 

ORGANISATIE.
Matias Kruyen (l), adviseur voor BCT rondom AVG-zaken en het 
EIM-platform, in gesprek met zijn contactpersoon Ali Machrafi (r).
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BCT en Great! hebben dezelfde filosofie: de 
klant ondersteunen bij digitale transformatie. 
BCT ontwikkelt en implementeert software 
en Great! ondersteunt professionals bij 
klanten om optimaal gebruik te maken van die 
software. Samen willen ze voor klanten na-
melijk niet alleen een succesvol ICT-project, 
maar een succesvolle verandering binnen de 
organisatie. Charles Vandewall, directeur bij 
Great!, vertelt hoe ook zijn organisatie een 
transitie doormaakt om de klant nog beter 
van dienst te kunnen zijn. 

Nieuwe strategie
“Voorheen kwamen we vaak in beeld in de be-
heerfase, nadat de projectfase was afgerond. 
We merkten dat we met deze strategie net te 
laat bijsprongen. De klant heeft soms name-
lijk niet goed in beeld wat hij wil bereiken en 
wat er van hem verwacht wordt. Hierdoor lag 
de focus van onze diensten vaak op het oplos-
sen van issues en niet op het ondersteunen in 
de digitale transformatie. We hebben dan ook 
besloten om het anders te gaan doen en vanaf 
nu aan te sluiten bij het voortraject.”

Van klantvraag naar vraag voor de klant
“We stellen de klant eerst een aantal vragen 
over wat hij wilt bereiken. Wat gaat de transitie 
de organisatie en professionals opleveren? 
Welke verantwoordelijkheden zijn er in de 
projectfase en erna? De klant moet hier 

voorafgaand aan het project antwoorden op 
hebben. Helaas is dit niet altijd het geval. Wij 
zijn er om te helpen en antwoorden op deze 
vragen te krijgen. Het resultaat is een kader 
waarbinnen de software-implementatie kan 
worden geplaatst.”

Verantwoordelijkheid
“Tijdens de implementatie heeft de klant ver-
antwoordelijkheden die soms vergeten wor-
den. Denk aan het testen van de software. Als 
daar geen tijd voor wordt vrijgemaakt, bestaat 
het risico dat het systeem niet helemaal naar 
wens is bij de oplevering. Daarnaast is het 
belangrijk dat gebruikers worden opgeleid. 
Zij zijn immers degenen die met de nieuwe 
software gaan werken. Interne communicatie 
dient dus een prioriteit te zijn. Wij ondersteu-
nen de klant indien hij niet de mogelijkheden 
heeft om dit in te vullen.”

Succesvol veranderen
“Daarnaast doen we een stuk nazorg. Wij 
helpen professionals om de software juist in te 
zetten zodat zij hun werk beter en makkelijker 
kunnen doen. Wij kijken naar hoe we continu 
kunnen verbeteren en evalueren de impact van 
de implementatie op de organisatie. Met deze 
aanpak helpen we de klant voor, tijdens en na de 
implementatie en maken we van een succesvol 
project een succesvolle verandering.”   •

”Wij verdrinken in infor

matie, terwijl wij dorsten 

naar kennis“, zei de  

Amerikaanse futuroloog 

John Naisbitt eens. Toe

nemende sociale, politieke 

en economische digitali

sering en het fenomeen 

van platformeconomie 

tonen aan dat de factor 

informatie, de “olie van  

de 21e eeuw”, steeds  

belangrijker wordt.

In de visie van BCT vindt er een revolu-
tie plaats richting een geglobaliseerde 
informatiemaatschappij. Een infor-
matiewereld. Deze biedt organisaties 
talloze mogelijkheden om hun assor-
timent van producten en diensten 
op een digitaal niveau uit te breiden, 
of zelfs hun gehele bedrijfsmodel te 
vernieuwen. Philips is in dit verband 
een goed voorbeeld: het bedrijf is op-
gericht als een gloeilampfabrikant en 
verkoopt nu met succes gezondheids- 
en lichtconcepten.

Maar de digitale reis is nog niet voorbij. 
Trends zoals blockchain, internet of 
things en kunstmatige intelligentie 
zorgen voor een enorm innovatiepo-
tentieel. Maar je moet echter optimaal 
voorbereid zijn en altijd open staan 
voor nieuwe dingen. Wachten is geen 
optie! Dit vereist een ander perspec-
tief: weg van de concurrentiegedachte 
en naar een complementair denken 
toe. Want tegenwoordig sta je nooit al-
leen, maar als organisatie maak je al-
tijd deel uit van een ecosysteem. En dit 
ecosysteem werkt als een organisme. 
In dit organisme zijn alle cellen afhan-
kelijk van elkaar en moeten optimaal 
samenwerken, zodat het organisme 
zich op de lange termijn optimaal 
ontwikkelt. Als je klaar bent voor het 
digitale tijdperk en een veranderde 
manier van denken, kun je surfen op 
de veelgeprezen “nieuwe digitale golf” 
en zul je niet door haar worden weg-
gespoeld.

In deze context wordt het steeds be-
langrijker om informatie actief te be-
heren en optimaal te gebruiken. Omdat 
het gaat om het genereren van kennis 
uit informatie, zoals Naisbitt terecht 
vaststelt. Toekomstgerichte beslissin-
gen kunnen alleen worden genomen 
op basis van betrouwbare input! Dus 
hoe neem je de juiste totaalbeslissing? 
Het antwoord is alleen strategisch en 
duurzaam wanneer gekoppeld aan de 
kerncomponenten van een kwaliteits-
organisatie: governance, risk manage-
ment en compliance (GRC) bieden een 
fundamenteel referentiekader voor 
alle niveaus van planning en actie.

Het is de missie van BCT om de 
“digitale wereld” actief mee vorm te 
geven – maatschappelijk verantwoord, 
veilig en duurzaam. We doen dit met 
toonaangevende, GRC-gebaseerde 
informatiemanagementtechnologie, 
ons getalenteerd team van medewer-
kers en in co-creatie met strategische 
partners. Wij staan voor waarden 
zoals deskundigheid, betrokken-
heid, betrouwbaarheid, innovatie en 
respect. Alleen op deze basis kan de 
factor informatie optimaal worden 
gebruikt in de juiste context voor 
verantwoord handelen in het digitale 
tijdperk – zodat onze dorst naar kennis 
op betrouwbare en duurzame wijze 
kan worden bevredigd.

Hartelijke groeten,

Jos Bischoff en Dimitri Palmen

Directie BCT
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“Geef me een lange hefboom en een 
   steunpunt om hem op te plaatsen en 

   ik kan de wereld bewegen.”
Archimedes

Moderne informatiemanagementtechnologie is de motor van 

geavanceerde processen en toekomstgerichte bedrijfsmodellen. 

Kom niet tussen de raderen maar profiteer van deze belangrijke 

succesfactor – met Enterprise Information Management-

technologie van BCT trek je gegarandeerd aan het langste eind.

www.bctsoftware.com


