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We zijn al op weg naar een digitale maatschappij, zelfs een digitale wereld. Er zijn 
steeds meer trends en technologische ontwikkelingen die bestaande structuren veran-
deren en de nieuwe, steeds meer onderling verbonden wereld vormen en domineren.

Deze digitale wereld willen wij als BCT actief vormgeven – maatschappelijk  
verantwoord, veilig en duurzaam. We doen dit met krachtige, GRC-gebaseerde  
informatiemanagementtechnologie, met behulp van ons talentvolle team van  

medewerkers en in co-creatie met strategische partners.

We geven vandaag al vorm aan de wereld 
van morgen!

Welcome to the 
Digital World!

COLOFON
BCT Infolutie brengt een breed scala onderwerpen rondom Enterprise Information Management.
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Inhoudsopgave Editorial
Beste lezer,

“De mens is nog 
steeds de beste 
computer”, zei John F. 
Kennedy ooit. Dat is 
misschien waar voor 
de computers in de 
wereld van Kennedy, 
maar hoe zit het 
vandaag?

Computers nemen steeds meer taken 
over die mensen tot nu toe hebben 
verricht. In het licht van digitale pro-
cessen en systemen lijken mensen een 
steeds meer passieve rol te spelen. 
Maar iedereen die digitalisering ziet 
als een puur technologische ideologie, 
zal geen succes hebben. Computers 
kunnen de mens niet vervangen. Nee, 
ze moeten hem de ruimte geven om 
zijn onderscheidende vaardigheden te 
benutten. Het is vooral een samenspel 
van creativiteit, emoties en intuïtie dat 
mensen uniek maakt. Mensen vinden 
oplossingen die onvoorspelbaar zijn en 
dat moeten we vooral zo houden.

Als het gaat om IT-projecten en digitali-
seringsconcepten, is het belangrijk om 
menselijke aspecten te overwegen. 
Digitale tools zijn slechts een middel, 
niet het doel. We hebben dus een mid-
denweg van ratio en emotie nodig, een 
combinatie van logica en creativiteit, 
een brug tussen de digitale en de 
menselijke wereld. Bij BCT zien we 
de informatieprofessional hierin een 
sleutelrol spelen. Waarom? Ontdek het 
in deze editie van BCT Infolutie! Op 36 
pagina’s vind je tal van artikelen over 
dit en andere (digitale) onderwerpen. 
Lees meer over onze strategieën voor 
een veilig, duurzaam en verantwoord 
gebruik van informatie. Omdat succes 
altijd een collectieve missie is, laten we 
ook onze klanten en partners opnieuw 
aan het woord.

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,

Thomas Kuckelkorn
Manager PR & communicatie bij BCT
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In de digitale transformatie gaan technologische 

ontwikkelingen razendsnel. Zo snel dat de mens 

kopje onder dreigt te gaan en de digitale vooruit-

gang niet kan bijbenen. We vragen ons te weinig 

af welke emoties de digitale transformatie bij 

de mens oproept waardoor er onbegrip en zelfs 

afkeer ontstaan. Breng mens en technologie in 

balans, stellen Jos Bischoff en Dimitri Palmen, 

en houd rekening met de werking van het men-

se lijk brein en de emoties die vrijkomen.

Digitale transformatie
   kan niet zonder de factor mens

Interview
 Dimitri Palmen en Jos Bischoff, directie BCT

InfolutIe MagazIne: De digitale transformatie is 
een aantal jaren geleden al ingezet, met wisse-
lende resultaten. Moeten we dan nu vaststellen 
dat we met oogkleppen op technologische ont-
wikkelingen hebben omarmd zonder de factor 
mens hierbij adequaat aan te haken?

Jos Bischoff: Misschien is het goed om het 
inderdaad zo stellig te brengen: we zijn de 
mens vergeten in de digitale transformatie. 
We weten al heel lang dat er emoties los-
komen wanneer er veranderingen optreden. 
De digitale transformatie, zoals we die de 
laatste jaren hebben gezien, is verandering in 
het kwadraat. Dat doet iets met jou als mens; 
het maakt emoties los zoals angst, afkeer of 
verdriet, maar ook vertrouwen of blijdschap. 
Ik verwijs hiervoor graag naar het emotiewiel 
van Plutchik, dat hier op van toepassing is 
(zie kader op pagina 7). De praktijk leert dat 
emoties die we als negatief bestempelen de 
overhand hebben. Mensen zetten de hakken 
in het zand, aarzelen om nieuwe, moderne 
werkwijzen uit te voeren en invulling te geven 
aan digitale dienstverlening. Waarom? Omdat 
mensen niet weten wat die digitalisering voor 
hun toekomst betekent, welke expertise van 
hen wordt verlangd en wat hun toekomstige 
bijdrage voor de organisatie zal zijn. Al met 
al geen goede voedingsbodem voor een suc-
cesvolle digitale transformatie.

Dimitri Palmen: Waar het vaak aan ontbreekt is 
de stip achter de horizon; niet op de horizon, 
maar nog verder. De digitale transformatie 
is niet een doel op zich. Het is een middel om 
bepaalde doelstellingen te realiseren, die 

verder reiken dan vier of acht jaar. Zeker als je 
kijkt naar het publieke domein, moet je je af-
vragen wat je bedrijfsmodel is in de toekomst. 
Daar moet je een visie voor formuleren in 
de wetenschap dat de digitale revolutie 
hierbij een belangrijke katalysator is. Velen 
vinden het lastig zo’n visie te formuleren. Het 
gevolg is dat de top van de organisatie niet 
voldoende sturing kan geven als het gaat om 
digitalisering. Verschillende functionaris-
sen pakken het thema op, allen vanuit hun 
eigen invalshoek en vakgebied, waardoor 
coherentie ontbreekt. Er wordt iets geroepen 
over cloud en het Hoofd IT krijgt wat ruimte 
om met de digitale transformatie aan de slag 
te gaan. Ondertussen houdt men zich op de 
werkvloer hier helemaal niet mee bezig. Deze 
medewerkers willen heel andere dingen, 
op eenvoudige manier gesupport worden 
bijvoorbeeld. Zij begrijpen dat de wereld ver-
andert, maar ze zijn er nog helemaal niet aan 
toe. Hen bekruipt het gevoel: ‘ik doe dit alleen 
maar zodat ik sneller mijn baan overbodig 
kan maken’. Je moet die mensen meenemen 
in hun emoties en in de vraag: wat gebeurt er 
nou als dat punt is bereikt? Dat bedoel ik met 
de stip achter de horizon.

InfolutIe MagazIne: Hoe betrek je de mensen 
meer bij de digitale transformatie, als het in hun 
ogen iets is wat angst inboezemt? Hoe zorg je 
ervoor dat mens en technologie in balans zijn?

Bischoff: De digitale transformatie geschiedt 
langs twee assen: van analoog naar digi-
taal is de ‘harde’ as, en van rationeel naar 
emotioneel, de ‘zachte’ as. Om de gewenste 

DE DIGITALE TRANSFORMATIE IS 

VERANDERING IN HET KWADRAAT. 

DAT DOET IETS MET JOU ALS MENS; 

HET MAAKT EMOTIES LOS ZOALS 

ANGST, AFKEER OF VERDRIET, MAAR 

OOK VERTROUWEN OF BLIJDSCHAP. 

> JOS BISCHOFF



BCT Infolutie / 2019 BCT Infolutie / 20196 7

balans te krijgen, zul je beide assen moeten 
adresseren. Daarbij moet je als uitgangspunt 
houden dat de harde as, de zachte faciliteert. 
Door processen te digitaliseren ben je beter 
in staat langs de zachte as progressie te 
boeken.

Palmen: Dat is de ideale situatie, maar zo ver 
is het nog niet. De praktijk leert dat in veel 
gevallen vooral veel energie wordt gestopt in 
de harde as. Initiatieven van bijvoorbeeld VNG 
Realisatie, om even in de publieke sector te 
blijven, opereren ook veel langs deze as. Bij 
gemeenten wordt deze benadering vaak over-
genomen. Dat terwijl mensen in het primaire 
proces, in de dienstverlening, juist wel langs 
de zachte as denken en werken. Zij denken 
meer van rationeel naar emotioneel: ‘hoe 
kan ik de burger beter van dienst zijn?’ Je zou 
beide assen nader tot elkaar kunnen brengen 
door de harde as faciliterend te maken voor 
de zachte as. Dit is doorgaans echter niet 
weggelegd voor kleinere gemeenten; het ont-
breekt hen aan de juiste kennis en middelen. 
Zij zijn gebaat bij specifieke oplossingen voor 
slim informatie- en procesmanagement van 
externe leveranciers en bij gerichte adviezen.

Bischoff: Je moet je bewust zijn van het feit 
dat je de organisatie inricht, zowel vanuit digi-
taal als menselijk oogpunt. Het zijn twee as-
pecten die elkaar kunnen versterken. Alleen 
rationeel en analoog, die bedrijven bestaan 
niet meer. Analoge bedrijven met een sterke 
band met klanten (emotioneel), die bestaan 
nu nog, maar de vraag is of dit bedrijfsmodel 
houdbaar is vanwege de hoge kosten. Kijken 
we naar digitale bedrijven zonder emotionele 
band (Amazon, Google, etc.), dan is de markt 

met een vijftal globale spelers verzadigd. De 
enige mogelijkheid om als dienstverlener iets 
te kunnen realiseren is wanneer je digitaal 
opereert en met digitale dienstverlening de 
band met klanten verstevigt. Daarmee is de 
combinatie emotioneel/menselijk en digitaal 
succesvol.

InfolutIe MagazIne: Dit klinkt allemaal erg 
toegespitst op commerciële organisaties. Hoe 
vertaal je dit naar het publieke domein, naar 
gemeenten?

Palmen: Het is voor mij 
zonneklaar dat het 
model dat Jos schetst 
ook van toepassing is 
op gemeenten. Je ziet 
dat projecten waarbij 
het menselijke aspect 
integraal onderdeel is 
van de digitale trans-
formatie meer succes 
hebben. Kijk naar de 
case Ede (zie pagina 
14), waar zaakgericht 
werken na enkele 
mislukte pogingen nu 
voet aan de grond 
krijgt. Juist door mens, 
proces en technologie 
integraal te benaderen 
en de mensen mee te 
nemen in de verande-
ringen. Dan appeleer 
je nadrukkelijk aan emoties als vertrouwen en 
blijdschap en veel minder aan angst en afkeer. 
Organisaties moeten er dan ook alles aan 
doen om de informatieprofessional optimaal 

te faciliteren. Hij vormt de schakel tussen 
proces en technologie en zorgt voor de con-
nectie tussen de digitale en fysieke wereld.

Bischoff: Trek je deze lijn door, dan kun je 
niet anders dan concluderen dat de overheid 
toegroeit naar een businessmodel dat lijkt 
op dat van Bol.com. Is het niet gek dat je als 
consument wel de keus kunt maken: ga ik de 
stad in of ik ga ik online shoppen en bij een 
gemeente niet? Dat je voor een uittreksel 
van het geboorteregister alleen terecht kunt 
bij de gemeente waar de akte is opgemaakt? 
De overheid moet gewoon een Bol.com zijn. 
Het is een ICT-bedrijf, niets op voorraad, al-
les uitbesteed. Het enige wat zij doen is grip 
houden op transacties en zorgen dat alles 
digitaal afgehandeld kan worden. Gemeenten 
zouden op hun beurt samen met leveranciers 
kunnen toewerken naar een platform, dat 
toegevoegde publieke waarde garandeert 
en de balans tussen mens en technologie 
verankert.   •
 

ORGANISATIES MOETEN ER DAN 
OOK ALLES AAN DOEN OM DE 
INFORMATIEPROFESSIONAL 
OPTIMAAL TE FACILITEREN.  
HIJ VORMT DE SCHAKEL TUS
SEN PROCES EN TECHNOLOGIE 
EN ZORGT VOOR DE CONNECTIE 
TUSSEN DE DIGITALE EN  
FYSIEKE WERELD. 
> DIMITRI PALMEN

Het emotiewiel van Plutchik

De Amerikaanse psycholoog dr. Robert  
Plutchik heeft aan het begin van de 
jaren ’80 van de vorige eeuw acht 
primaire emoties geïdentificeerd. 

Deze kun je als elkaars tegenpolen 
weergeven:
• Blijdschap en verdriet
• Vertrouwen en afkeer
• Angst en boosheid
• Verwachting en verrassing

Al deze emoties komen in verschil-
lende gradaties naar boven bij een 
grote verandering als de digitale 
transformatie.

(Zie schema hieronder)

Emoties in het menselijk brein
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BCT’ers stellen zichzelf voor…
Inside BCT

WIE ben ik?
>  Ik ben Etienne Horbach, 29 jaar 

oud. Ik ben in 2016 bij BCT begon-
nen als consultant en werk inmid-
dels als projectmanager. Ik heb 
een achtergrond in internatio nal 
business aan de universiteit van 
Maastricht en in informatietech-
nologie. Mijn roots liggen in het 
centrum van Maastricht waar ik 
mijn hele leven al woon. Bour-
gondisch leven is mij op het lijf 
geschreven.

WAAROM werk ik   
 bij BCT?

>  Een baan bij BCT brengt veel 
zelfstandigheid met zich mee, 
dat waardeer ik enorm! Vanuit 
BCT krijgen medewerkers veel 
vertrouwen en verantwoordelijk-
heid. In combinatie met collega’s 
die altijd behulpzaam, betrouw-
baar en benaderbaar zijn wordt 
het een eitje om je eigen route uit 
te stippelen als medewerker bij 
BCT.

WAT is mijn favoriete 
 anekdote?

>  Ik ben een voorstander van het 
menselijke aspect bij de orga-
nisaties! Eén ding is mij altijd 
bijgebleven: het eten van een 
broodje shoarma samen met de 
klant biedt enorm veel vitaliteit 
in het opbouwen van een relatie. 
Tijdens de lunch leer je de per-
sonen aan de andere kant van 
de tafel kennen in een informele 
setting.

DESKUNDIGHEIDBETROKKENHEID

RESPECTINNOVATIE

BETROUWBAARHEID

Onze waarden: fundament en 
kompas van ons dagelijks denken 

en handelen

BCT is ervan overtuigd dat de moderne informatieprofes-
sional gebaat is bij een werkomgeving die is afgestemd op 
zijn taken. Een omgeving die het de professional mogelijk 
maakt te excelleren en op zijn beurt toegevoegde waarde te 
leveren voor zijn organisatie. BCT koppelt deskundigheid aan 
innovatie en vertaalt dit in een doelgroepgerichte werkomge-
ving met informatievoorziening op maat en gestroomlijnde 
processen. BCT staat voor een onafhankelijke benadering 
omdat we alleen de beste oplossingen voor de klant voor ogen 
hebben. Het gaat immers om de dienstverlening van de klant 
die we optimaliseren; het gaat BCT niet om snel gewin maar 
om een duurzame relatie.

De betrouwbaarheid die hieruit voortvloeit, is de basis van 
ons succes van de afgelopen ruim 35 jaar en het fundament 
voor duurzame betrokkenheid bij klanten, bij business en 
maatschappelijke partners. BCT respecteert de uniciteit van 
iedere organisatie en iedere informatieprofessional. Deze 
benadering geeft ons de inspiratie om samen met klanten en 
partners voortdurend innovatieve oplossingen te realiseren 
die informatiemanagement in het hart van iedere organisatie 
plaatsen. Waar het ook hoort.   •

Lees hier meer over onze waarden > 
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De business unit Digital Transformation (DT) 
is verantwoordelijk voor de marktbewerking 
van de producten- en dienstenportfolio’s  
van Corsa, Liber en Great! in Nederland en 
Vlaanderen. Deze business unit biedt een 
breed scala aan technologische oplossingen 
die organisaties in staat stelt een volgende 
stap te maken in de digitale volwassenheid. 
Dit om de kansen te blijven benutten van de 
sterk digitaliserende maatschappij. “Maar 
het gaat natuurlijk niet alleen om het leveren 
van een softwareoplossing”, stelt business 
unit manager Ruud Storcken van BCT. “Naast 
het leveren van deze software en de aanpak 
die we hieromtrent hanteren is het van es-
sentieel belang om een duurzame relatie 
op te bouwen met onze klanten, partners en 
stakeholders. Daar zijn wij iedere dag met 
onze gemotiveerde medewerkers actief mee 
bezig.”

Digitale volwassenheid
De visie die verwoord wordt, heet mutual sus-
tainability. Dit is een manier van denken en 
handelen waarbij het optimaliseren van alle 
betrokken relaties, zowel intern als extern, 
de leidraad vormt. Doel: wederzijdse afhan-
kelijkheid en duurzame waardecreatie. Een 
logische ontwikkeling, beschrijft Storcken. 
“Onze insteek is dat we met onze klant het ge-
sprek aangaan, hun uitdagingen achterhalen 
en de ambities helder in kaart brengen. Deze 
gesprekken dienen als uitgangspunt om te 
bepalen in welk stadium van digitale volwas-
senheid zij zich bevinden en welke stappen zij 
moeten nemen om de genoemde ambities te 
realiseren.”

De relatie centraal
“Doordat wij nadrukkelijker de relatie cen-
traal stellen, kruipen wij in de huid van de 
klant en weten wij ook wat de medewerker 
beweegt”, vervolgt Storcken. “Onze klanten 
hebben te maken met nieuwkomers op de 
markt die bestaande business modellen 
op de kop zetten. Daarnaast zien wij een 
trend waarbij onze klanten onder druk gezet 
worden om transparanter te zijn en digitale 
technologieën sneller te integreren. Dit doet 
wat met medewerkers. Hun dagelijkse werk-
wijze verandert hierdoor sterk. Door onze 
bijna 35 jaar ervaring zorgen wij ervoor dat de 
menskant van de digitale transformatie op de 
juiste manier geadresseerd wordt. We nemen 
de medewerkers mee in de digitale ontdek-
kingsreis en bereiden hen voor op deze leuke 
en intensieve reis. Wij zijn het kompas!”

Wij zijn de experts
De marktbenadering van DT is niet over 
één nacht ijs gegaan. Alex Lony, portfolio 
manager binnen DT, legt uit dat organisaties 
meer behoefte hebben aan een vakbekwame 
autoriteit die op basis van kennis en ervaring, 
naast de juiste oplossing, ook de klantgerich-
te aanpak hanteert. “Dit hebben we kunnen 
realiseren door onze mensen ervan te door-
dringen dat zij de experts zijn en dat zij het 
verschil maken bij onze klanten. Natuurlijk, 
we leveren innovatieve software, maar de  
adviesrol is minstens zo belangrijk. Mede 
door het versnipperde landschap zijn onze 
klanten belast met het onderhoud van soms 
wel honderden verschillende oplossingen. 
Dan gaat er wel eens wat mis, waardoor een 

Het kompas 
in de digitale ontdekkingsreis

Achtergrond

HET GAAT NIET ALLEEN OM HET LEVEREN 

VAN EEN OPLOSSING. NAAST HET LEVEREN 

VAN DE SOFTWARE EN DE AANPAK DIE WE 

HIEROMTRENT HANTEREN IS HET VAN  

ESSENTIEEL BELANG OM EEN DUURZAME 

RELATIE OP TE BOUWEN MET ONZE KLAN

TEN, PARTNERS EN STAKE HOLDERS.

> RUUD STORCKEN

De digitale transformatie grijpt om zich heen en organisaties 

zoeken naar houvast om de toenemende stroom informatie 

te kunnen beheersen, processen te laten aansluiten op de ver-

wachtingen van hun klanten en nieuwe business modellen 

te laten slagen. Zij zijn gebaat bij een hechte samenwerking 

met hun technologiepartners. Een samenwerking die veel 

verder gaat dan een klant-leverancier relatie. Dit is precies 

wat BCT voor ogen heeft. 
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verkeerd beeld kan ontstaan van leveran-
ciers. Daarom is het voor ons van belang dat 
we onderdeel worden van de uitdagingen 
die deze klant heeft en we gezamenlijk pas-
sende oplossingen realiseren. Onze mensen 
begrijpen dit, de klanten waarderen dit en dat 
betaalt zich terug in duurzame en wederzijds 
profijtelijke relaties.” Een aantal van deze 
relaties is terug te vinden in ons overzicht,  
op pagina 18 en 19.

Committeren aan ambitie
Hoe ziet de samenwerking met de klant er 
dan uit in de praktijk? Lony: “Product sales  
en account management trekken samen op.  
De accountmanager kent de uitdagingen van 
de klant als geen ander, terwijl product sales 
alle USP’s van de oplossingen die wij bieden 
kan duiden. Deze disciplines vullen elkaar 
uitstekend aan. Dit werkt heel goed bij be-
staande klanten, die wij verder willen helpen 
in hun digitale transformatie. Daarnaast zien 
wij dat onze prospects deze aanpak enorm 
waarderen. Doordat wij ons daadwerkelijk 
committeren aan hun probleem en ambitie, 
en niet na een snelle deal van het toneel 
verdwijnen, spreken we al snel dezelfde taal. 
Hiermee maken wij het verschil.”

De focus op de relatie heeft de behoefte om 
het productportfolio te blijven innoveren niet 
verminderd. Integendeel. Voor ieder type 
klant en voor ieder ambitieniveau heeft BCT 
een passende oplossing. Het gaat hierbij 
veelal om generieke 
oplossingen, vanuit 
het Liber of Corsa 
platform, die naar 
de wensen van de 
klant kunnen worden 
aangepast. “Dit is een 
continu proces”, licht 
Lony toe. “Het gaat er 
altijd om dat we onze 
gebruikers voorzien 
van de laatste moge-
lijkheden van onze 
software waardoor 
zij de kansen van de 
digitale transformatie 
kunnen blijven benut-
ten.”   •

Alex Lony, 
portfolio manager bij BCT

HET IS VOOR ONS VAN BELANG 

DAT WE ONDERDEEL WORDEN VAN 

DE UITDAGINGEN DIE DE KLANT 

HEEFT EN WE GEZAMENLIJK PAS

SENDE OPLOSSINGEN REALISE

REN. ONZE MENSEN BEGRIJPEN 

DIT, DE KLANTEN WAARDEREN  

DIT EN DAT BETAALT ZICH TERUG 

IN DUURZAME EN WEDERZIJDS  

PROFIJTELIJKE RELATIES. 

> ALEX LONY

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE MENSKANT VAN DE DIGITALE 

TRANSFORMATIE OP DE JUISTE MANIER GEADRESSEERD 

WORDT. WE NEMEN DE MEDEWERKERS MEE IN DE DIGITALE 

ONTDEKKINGSREIS EN BEREIDEN HEN VOOR OP DEZE LEUKE 

EN INTENSIEVE REIS. WIJ ZIJN HET KOMPAS! 

> RUUD STORCKEN

BCT on the road…
Wij zijn altijd in beweging! Maar in alles wat we doen stellen we de mens 

centraal. Intrinsiek bewegen wij mee met de snel veranderende samenleving 

door te ontmoeten, te delen en samen te leren. Binnen een jaar is er veel gaande 

in de wereld van BCT!

BCT Relatiedag – 20 september 2018

‘Van inspiratie naar grensverleggende innovatie’, 
dat was het thema van de BCT Relatiedag 2018.  
Na een ontvangst bij BCT in Sittard zijn we de grens 
overgestoken naar de RWTH in Aken. Hier hebben 
wij een tweetal presentaties en een interessante 
rondleiding gevolgd waarbij innovatie centraal 
stond. Terug bij BCT is er als afsluiter nog van ge
dachten gewisseld met klanten en partners, onder 
het genot van een heerlijk viergangendiner.  
Een zeer geslaagde editie!

…en nog veel meer con
gressen, webinars, work
shops en andere evene
menten. Dat is natuurlijk 
maar een klein glimpje. 

Blijf altijd  
op de hoogte  
van onze  
activiteiten: 

De Informatiegestuurde Overheid en het 
BCT Infolutiediner – 26 maart 2019

Het centrale thema van het congres De Informatie
gestuurde Overheid 2019 was: ‘waarde uit data en  
informatie creëren’. Tal van tips en trucs voor over
heidsorganisaties om data en informatiegedreven 
te opereren! Daarna vond ons jaarlijkse Infolutie
diner plaats. Goed gezelschap, lekker eten, een 
buitenkans om Willem van Hanegem te ontmoeten 
en onze klantrelaties te versterken, maakten van 
deze editie een waar succes.

Verdere stops op onze jaarlijkse reis:

CEBIT (11-15 juni 2018), WijLimburg bijeenkomst (20 juni 2018), Corsa Commu
nity Platform Dag (21 juni 2018), Prominententoer Monterferland (23 juni 2018), 
Hogeschool Zuyd ICT introdag (30 augustus 2018), Zaakgericht werken voor de 
Overheid (25 september 2018), VIAG congres (5 november 2018), Community  
Meetup (7 november 2018), Convention on Digital Opportunities (13-14 novem ber 
2018), Limburgse Bestuurders dag (22 november 2018), Digital Office Con fe
rence (22 november 2018), Manage IT (13 december 2018), Zaaksysteem in beeld 
(14 februari 2019), Water infodag (28 maart 2019), Hannover Messe (5 april 2019), 
Factuurcongres (11 april 2019),  Shop IT (16 mei 2019)…
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Zaakgericht werken werkt 
    voor gemeente Ede

De Gelderse gemeente Ede groeit en 

telt nu meer dan 117.000 inwoners. 

Ede neemt een centrale positie in  

binnen de regio en pakt de regie in 

de samenleving. Dit houdt in dat de 

technologische infrastructuur een 

enabler moet zijn voor informatie 

delen en samenwerking. Het Liber 

platform van BCT en de vooruit-

strevende visie op informatiebeheer 

vormen hiervoor het fundament.

Klantcase

OM ZO GOED MOGELIJK AAN DE EISEN VAN DIGITALE 

DIENSTVERLENING NAAR ONZE BURGERS TE BLIJVEN  

VOLDOEN, IS INNOVATIE VOOR ONS VAN GROOT BELANG.  

WE KIJKEN DAARBIJ NADRUKKELIJK NAAR INNOVA

TIES DIE WORDEN INGEGEVEN DOOR DE MARKT OF 

LANDELIJKE VOORZIENINGEN. 

> PETER MANDERS

Almar Hutten, projectleider informatievoor-
ziening op de afdeling Informatie, Proces- en 
Projectmanagement van de gemeente Ede, 
geeft aan dat de infrastructuur wordt ge-
kenmerkt door veel on-premise installaties 
waarbij veel applicaties en processen afzon-
derlijk van elkaar opereren. Dat maakt het 
lastig een integrale aanpak voor informatie- 
en procesbeheer te realiseren. Om proces-
sen, zaken, informatie en mensen toch goed 
aan elkaar te koppelen, heeft de gemeente 
al in een eerder stadium zaakgericht werken 
gelanceerd. “Hoewel zaakgericht werken 
voor veel mensen binnen de organisatie veel 
voordelen heeft, bleek de acceptatie van 
de nieuwe werkwijze niet vanzelfsprekend. 
Daar komt bij dat we destijds hebben gekozen 
voor een zaaksysteem waarin we een twin-
tigtal processen heel gedetailleerd hebben 
beschreven. Het bleek dat hier veel ontwik-
kel- en beheerinspanningen bij kwamen 
kijken. Het systeem kenmerkte zich tevens 
door veel formulieren, templates en rollen, 
waardoor het een zwaar systeem werd en de 
performance onder druk kwam te staan. Al 
deze aspecten brachten ons tot de overtuiging 
dat we meer baat zouden hebben bij een 
zaakgericht platform dat uitgaat van een open 
architectuur en dat beter invulling geeft aan 
de gewenste flexibiliteit en transparantie”, 
aldus Hutten.

“Om zo goed mogelijk aan de eisen van 
digitale dienstverlening naar onze burgers 
te blijven voldoen, is innovatie voor ons van 
groot belang. We kijken daarbij nadrukkelijk 
naar innovaties die worden ingegeven door de 
markt of landelijke voorzieningen”, vult Peter 
Manders aan, CIO bij de gemeente Ede.

Aanpak
Gezien de voorgeschiedenis was gebruiksge-
mak een essentiële voorwaarde in de selec-
tieprocedure voor een nieuw zaaksysteem. De 
ongeveer 1000 medewerkers moeten moeite-
loos kunnen overschakelen naar het nieuwe 
zaakgericht werken en wil je zo min mogelijk 
belasten met weer een nieuw systeem. Daar-
naast waren integratiemogelijkheden van 
groot belang. Denk hierbij aan standaarden 
zoals het Standaard Uitwisseling Formaat 
(StUF) maar ook bestaande applicaties moes-
ten makkelijk te koppelen zijn. Er moest een 
einde komen aan ‘zware’ koppelingen die veel 
onderhoud vergen. Een andere belangrijke 
eis betrof het voldoen aan regelgeving zoals 
de AVG. En ten slotte zocht men naar een le-
verancier die niet puur en alleen de software 
installeert, maar die optreedt als partner die 
op verschillende vlakken ondersteuning biedt 
in de steeds dynamischere informatiemaat-
schappij van vandaag.

De gemeente Ede was al bekend met BCT, 
vanwege het gebruik van Corsa/Invoice voor 
de ondersteuning van het complete factuur-
proces: van verplichtingen tot workflow. BCT 
werd nu ook gevraagd een Proof of Concept 
op te leveren voor het zaaksysteem met de 
oplossing Liber. BCT stelt organisaties in 
staat om zaakgericht te werken, bedrijfspro-
cessen te digitaliseren en dienstverlening 
naar een hoger niveau te tillen met het Liber 
Behandelaarportaal. Liber is een platform 
dat uiteenlopende functionaliteiten biedt en 
een open architectuur heeft, zodat koppelin-
gen met bestaande applicaties en bronsyste-
men relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen 
worden. 
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Resultaat
Na een succesvolle Proof of Concept in 
januari 2018 volgde een omvattend imple-
mentatietraject. “We hebben ervoor gekozen 
om zaakgericht werken met de portalen 
van Liber gemeentebreed uit te rollen. Eind 
november 2018 is met een big bang een groot 
aantal processen live gegaan en sindsdien 
werken we met de portalen van Liber. De 
complete frontoffice is aangesloten, waarbij 
er één intakeproces is voor alle kanalen; van 
e-formulieren tot telefonisch en de balie. 
Alle acties die binnenkomen worden als zaak 
aangemaakt en verwerkt en komen direct bij 
de juiste behandelaar. Deze ziet de zaak, de 
bijbehorende informatie en processen in zijn 
werkvoorraad. Het management krijgt tege-
lijkertijd het overzicht van het onderhanden 
werk en kan sturen op termijnen. Burger en 
bedrijf achter de zaak kunnen de voortgang 
blijven volgen.”

KCC en wijkbeheer
Medewerkers die veel te maken hebben met 
het Liber Behandelportaal zijn te vinden in 
het klantcontactcentrum en in de wijkgerichte 
serviceteams. Femke Koning is ondersteuner 
procesinrichting/projectmanagement bij het 
KCC en nauw betrokken bij de inrichting van 
het zaaksysteem. “Een groot winstpunt is dat 
we nu alle informatie in één overzicht hebben 
als we een zaak verwerken, ongeacht het 
kanaal via welke een verzoek binnenkomt. 
Zo houden we goed zicht op wie welke zaak 
behandelt en wat de status daarvan is. Een 
ander groot pluspunt is dat we nu cliënten 

integraal van dienst 
kunnen zijn. Zo voor-
komen we dat de  
cliënt met verschil-
lende vakafdelingen 
te maken heeft en 
juist één aanspreek-
punt krijgt.”

Remco Baggel is  
wijktoezichthouder  
en werkt samen met 
een serviceteam dat 
vooral meldingen 
‘woon en leefomge-
ving’ opvolgt; zo’n 
8000 per jaar. Zowel 
Baggel als zijn col-
lega’s in het veld 
krijgen alle informatie 
rondom de melding, 
die op een uniforme 
manier geïntegreerd wordt aangeboden.  
Ook alle statusinformatie is in één oogopslag 
zichtbaar. Medewerkers kunnen op hun beurt 
informatie toevoegen, zoals foto’s van de 
betreffende locatie. 

De conclusie is dat verschillende disciplines 
een goede start hebben gemaakt met zaak-
gericht werken. De gemeente Ede heeft het 
menselijke aspect van digitaal en zaakgericht 
werken adequaat geadresseerd en heeft 
de basis gelegd voor correcte en snelle 
dienstverlening, efficiënt werken en grip op 
informatiemanagement.    •

Gemeentehuis Ede

WE HEBBEN ERVOOR GEKOZEN 
OM ZAAKGERICHT WERKEN 
MET DE PORTALEN VAN LIBER 
GEMEENTEBREED UIT TE ROL
LEN. EIND NOVEMBER 2018 ZIJN 
MET EEN BIG BANG EEN GROOT 
AANTAL PROCESSEN LIVE GE
GAAN EN SINDSDIEN WERKEN 
WE MET DE PORTALEN VAN 
LIBER. 
> ALMAR HUTTEN

Grenzeloos innovatief
BCT in haar ecosystemen

In een steeds dynamischere wereld spelen samenwerking en co-creatie een cruciale rol. BCT ge-

looft in het bouwen van netwerken waarin verschillende organisaties veilig en duurzaam kunnen 

samenwerken. Maar toekomstgericht denken stopt niet bij regionale of nationale grenzen. Als je actief 

en openlijk op zoek gaat naar een creatieve interactie met andere organisaties, openen zich talloze 

(digitale) mogelijkheden. Dat is ook de reden waarom we onze euregionale vestigingen hebben opgezet 

in netwerkgerichte en innovatiegedreven ecosystemen.

Sittard (Nederland)

Zuid-Limburg leek in het 
verleden vaak niet hip qua 
innovatie. Maar dit voor-
oordeel kan in de prullenbak. Op ons hoofdkantoor 
in Sittard werken we midden in een veelbelovend 
ecosysteem van hoogwaardige, innovatieve en 
onder scheidende technologieën. Dit gebouw aan 
het Hub Dassenplein 3 is een fantastische plek om 
flexibel te werken en heeft een uitstekende ligging en 
bereikbaarheid. Dit is de basis van waaruit we veel 
samenwerken met universiteiten en hogescholen  
zoals Zuyd Hogeschool. Zuid-Limburg is wat dat be-
treft een goede vestigingsplek met tientallen weten-
schappelijke instituten, de campussen - waaronder 
de Smart Services Campus in Heerlen - en steeds 
meer aansprekende ondernemingen. En natuurlijk 
zijn we in Sittard ook voor andere kennispartners 
centraal bereikbaar.

Hasselt (België)

Innoveren kun je alleen 
wanneer het ecosysteem 
hiervoor openstaat. Dit 
principe van open innovatie zien wij sterk terug-
komen in het concept en de missie van de Corda 
Campus in Hasselt. Corda Campus faciliteert 
niet alleen de omgeving, maar ook de beleving. 
Evenementen, workshops en netwerkbijeenkom-
sten maken het een inspirerende en verbindende 
ontmoetingsplaats. Het netwerk van partners dat 
hier is gevestigd, vormt de ideale community voor 
de ontwikkeling en creatie van technologische 
innovaties en nieuwe businessmodellen. Met de 
keuze voor de Corda Campus heeft BCT ook zijn 
ambities op de Vlaamse markt onderstreept.

Aken (Duitsland)

Voor succesvolle innovatie is het niet alleen belangrijk om 
competenties te bundelen, maar ook om letterlijk aan tafel te 
gaan zitten met verschillende andere organisaties en start-ups. 
Lighthouse projecten, zoals de digitalHUB Aken, spelen hier een 
prominente rol. Deze regionale digitaliseringsbeweging zorgt voor het empowerment 
en de verbinding van digitale pioniers. Bedrijven en organisaties uit alle sectoren komen 
fysiek samen in de digitalCHURCH, de voormalige kerk St. Elizabeth, die is omgevormd 
tot een ultramoderne co-working-locatie. Binnen de digitalHUB kan BCT innoveren als 
onderdeel van een groter en brancheoverschrijdend ecosysteem.
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Samen succesvol in een digitale wereld
Een selectie van onze klanten - en wat zij denken over BCT

RUG

“BCT tracht niet direct van 
succes te zijn, BCT probeert 
liever van waarde te zijn.”

Ate Veenstra
Hoofd DIV

PROVINCIE NOORD BRABANT

“De Provincie Noord Brabant 
werkt reeds geruime tijd 
samen met BCT om haar 
professionals te begeleiden 
in de voorgenomen transitie 
naar digitaal werken. We 
maken niet alleen gebruik 
van de standaardoplossin-
gen van BCT maar kijken ook 
gezamenlijk hoe deze verder 
doorontwikkeld en verbeterd 
kunnen worden. Recent is hier 
ook de Beheerondersteuning 
door BCT aan toegevoegd. 
Het ontstane partnership, 
gebaseerd op het creëren 
van wederzijdse toegevoegde 
waarde, respect en transpa-
rantie, is de perfecte basis om 
onze digitale transitie ook in 
de toekomst verder vorm te 
geven.”  

Lion Hendriks
Senior Supply Manager

GEMEENTE
NOORDOOSTPOLDER

“Een correcte en complete 
informatievoorziening in een 
digitale wereld is essentieel 
voor gemeente Noordoostpol-
der om haar dienstverlening 
toekomstgericht te verbete-
ren. Door de mogelijkheden 
van Corsa zijn wij in staat die 
dienstverlening naar een  
hoger niveau te krijgen.  
Corsa is ondersteunend aan 
het proces en dienend aan de 
dienstverlening.”

Roy Dekker
Functioneel beheerder

JAN LINDERS

“BCT helpt ons met het 
stroomlijnen en digitaliseren 
van processen. Deze proces-
sen bestonden voorheen uit 
veelal handmatig werk en veel 
overdrachtsmomenten. Nu 
hebben we meer grip op deze 
processen wat ons in staat 
stelt om pro-actiever te  
kunnen handelen.”

Ivo Gielen
Procesmanager

ERASMUS UNIVERSITEIT

“BCT - Betrokken, Creatief, 
Tijdloos.”

Chantal Langenhuizen
Manager DIV

MEERINZICHT

“Meerinzicht en BCT streven 
gezamenlijk dezelfde ambities 
na, de lijnen zijn erg kort, we 
houden elkaar scherp en we-
ten waarop we elkaar kunnen 
aanspreken.”  

Johan Kluijs
Manager I&A

GEMEENTE EDE

“Het partnership met BCT en 
een intensieve samenwerking 
met alle stakeholders maakt 
het mogelijk om na een inten-
sief voortraject een project als 
zaakgericht werken succesvol 
te laten slagen.”

Peter Manders
CIO

VEILIGHEIDSREGIO 
HAAGLANDEN

“Het nieuwe Liber Behande-
laarportaal legt beter dan 
voorheen de link tussen 
zaakgericht en objectgericht 
werken. Hierdoor krijgen onze 
specialisten een goed beeld 
van de zaakhistorie van ob-
jecten en daar kunnen zij met 
hun advisering rekening mee 
houden.”

Pieter Kruithof
Beleidsadviseur  
Risico beheersing

GEMEENTE NIJMEGEN

“De duurzame opslag van 
digitale informatie is van es-
sentieel belang voor gemeente 
Nijmegen. Door informatie 
op het juiste moment be-
schikbaar te hebben kunnen 
wij onze dienstverlening 
verbeteren. De oplossingen 
van BCT dragen er aan bij om 
onze dienstverlening naar 
een hoger niveau te tillen én 
daarnaast borgen we hiermee 
een toekomstgericht digitaal 
archief dat voldoet aan wet- en 
regelgeving. Hiermee vervult 
Corsa een kritische rol in onze 
informatiehuishouding.” 

Hans Cillissen
Hoofd bureau documentaire 
informatievoorziening
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Drie aanjagers 
      van de digitale 
   transformatie

Het huidige tijdperk wordt gekenmerkt 

door grote techno logische veranderingen. 

In een eerdere editie van BCT Infolutie 

werd ook wel gesproken over de vierde 

industriële revolutie. In deze editie 

bespreken we drie belangrijke aanjagers 

van de digitale transformatie.

trends
 Auteur: Guus Creuwels, manager development bij BCT

Internet of Things

Het Internet of Things scharen 
we nog altijd onder het rijtje 
disruptieve krachten. Kern van 
de zaak is dat we alle objecten 
om ons heen kunnen verbinden 
via internet en ze voorzien van 
sensortechnologie. Zo zijn wij als 
mens niet alleen met elkaar ver-
bonden, maar ook met appara-
tuur die ons omringt. De volgende 
stap: machines communiceren 
met machines. Toepassingen 
zien we terug in productieomge-
vingen, waar sensoren waarden 
opvangen en terugkoppelen. 
Recentelijk zien we ook toepas-
singen in het publieke domein. 
Afvalcontainers melden zelf wan-
neer zij vol zijn; lantaarnpalen 
geven een signaal als ze defect 
zijn of verzamelen informatie over 
verkeersdrukte en luchtkwali-
teit. Objecten kunnen vervolgens 
zelf een zaak opstarten. Ze 
zijn immers gekoppeld aan het 
informatiemanagementplat-
form. Dit objectgericht werken 
zet het business model van een 
gemeente of veiligheidsregio op 
zijn kop. Ben je er klaar voor?

1

Machine learning en  
artificial intelligence

Wanneer we data ontginnen, be-
treden we het werkveld van ma-
chine learning (ML) en kunstma-
tige intelligentie (AI). Systemen 
analyseren data, laten er slimme 
algoritmen op los en voorspellen 
de meest logische vervolgstap. 
Neem bijvoorbeeld procesver-
loop: het systeem kan ‘leren’ 
wat er in de afhandeling van een 
proces nodig is. De behandelaar 
krijgt door slimme technolo-
gieën op het juiste moment de 
juiste informatie aangereikt. Het 
systeem weet dat je bij stap 3 in 
het proces een bouwtekening 
of bodemonderzoek nodig hebt. 
Waarom vraag je die dan niet bij 
stap 1 op, dan hoef je er niet op te 
wachten? Door ML en AI komen er 
patronen aan het licht, waar ook 
beleidsmakers iets mee kunnen. 
ML en AI? Zeker, maar wel zorg-
vuldig toepassen.

2

Robotic Process  
Automation

De opkomst van Robotic Process 
Automation (RPA) of softwarebots 
is een logische ontwikkeling. 
In de maakindustrie zien we al 
langer dat robots specifieke 
taken uitvoeren om een bepaalde 
kwaliteit te kunnen garanderen. 
Nu verplaatst deze ontwikkeling 
zich naar de kantooromgeving. 
Softwarebots nemen repete-
rende, administratieve handelin-
gen over van medewerkers, die 
zich vervolgens op taken kunnen 
concentreren waarmee zij meer 
waarde kunnen toevoegen. Met 
RPA bespaar je dan ook voorna-
melijk op tijd en je garandeert 
een bepaalde consistentie in de 
procesgang. Wat organisaties 
vaak over het hoofd zien, is het 
vastleggen van de resultaten van 
RPA en de manier waarop deze 
tot stand zijn gekomen. Ook een 
(software)robot moet immers 
verantwoording kunnen afleggen. 
Een robot is toch net een mens.

3
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De beste versie van 
    Meerinzicht

De visie en ambities van Johan Kluijs, 
manager Informatisering & Automatisering 
(I&A) bij Meerinzicht, zijn duidelijk. Je moet 
er als overheid alles aan doen om de burger 
goed te bedienen. De digitale transformatie 
moet je dan ook met twee handen aangrij-
pen. “Als overheid moet je hier het voortouw 
in nemen”, vindt Kluijs. “Met digitale 
dienstverlening kun je echt grote stappen 
zetten om transparanter en efficiënter 
te werk te gaan. Tegelijkertijd ligt er een 
grote kans om de overheid, zeker de lokale, 
beter bereikbaar te maken. Het contact en 
de samenwerking kunnen allemaal veel 
laagdrempeliger. Dit is een lastig traject en 
het lukt ook niet altijd even goed, maar we 
doen er als I&A alles aan om de diensten 
optimaal te ondersteunen.” 

Draagvlak
Johan Kluijs is al sinds het eerste startsein 
betrokken bij Meerinzicht en heeft al een 
aantal mijlpalen bereikt zien worden. Zo ligt 
er een hoogwaardig glasvezelnetwerk tus-
sen de drie vestigingen in Ermelo, Harder-
wijk en Zeewolde. Daarmee is de basis voor 
een vlotte en vlekkeloze informatieuitwis-
seling gelegd. Het applicatielandschap is 
geharmoniseerd, wat inhoudt dat iedere 
medewerker van Meerinzicht met dezelfde 
oplossingen werkt. Dat betekent niet dat ie-
dereen ze ook op dezelfde manier gebruikt, 
maar daaraan is men nu hard aan het werk. 
“Dat doen we door onder andere goed te 
luisteren naar wat onze collega’s vanuit de 
dienstverlening inbrengen. Wij gaan als 
ondersteunende partij niet voorschrijven 
wat behandelaars, KCC-medewerkers of 
managers moeten gebruiken. Wij inventari-

seren hun wensen en behoeften en vertalen 
dat naar een technologische oplossing. Zo 
vergroot je het draagvlak en neem je de 
mensen mee in de technologische ontwik-
kelingen. Dat is essentieel, blijkt telkens 
weer.”

Harmoniseren
Op deze manier kwam ook de wens voor 
zaakgericht werken naar voren. Je wilt 
medewerkers simpele processen, overzicht 
op en eenvoudig toegang tot informatie 
aanbieden. Er kwam een Europese aanbe-
steding, waar BCT met het Liber platform 
voor zaakgericht werken als winnaar uit 
naar voren kwam. Bijkomend voordeel 
was dat alle betrokken gemeenten al het 
document management systeem Corsa, ook 
van BCT, geïmplementeerd hadden. Dat zou 
het integratieproces een stuk makkelijker 
maken. “Maar de invoering van zaakgericht 
werken ging niet zonder slag of stoot”, blikt 
Kluijs terug. “In het voortraject hebben we 
veel mensen bij het project betrokken, maar 
gaandeweg het implementatieproces heb-
ben we juist de mensen verloren. We moes-
ten constateren dat zaakgericht werken niet 
liep, zoals we het voor ogen hadden.”

Er volgde een grondige evaluatie waaruit 
onder andere bleek dat er met de technolo-
gie an sich niets mis was, maar dat men er 
onvoldoende in was geslaagd de technologie 
te laten werken voor de gebruiker. Daar komt 
bij dat het bewustzijn bij medewerkers ten 
aanzien van de mogelijkheden van zaakge-
richt werken beter kon. Van hoog tot laag in 
de organisatie. Kluijs: “Met deze nieuwe in-
zichten en met vertrouwen in de oplossingen 

De ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, 

Harderwijk en Zeewolde, samen goed voor ruim 90.000 

inwoners, heeft één stip op de horizon: verbeteren van de 

dienstverlening. Met de digitale transformatie in aantocht 

waren de Gelderse en Flevolandse gemeenten overtuigd: dit 

moet je niet alleen willen doen. Inmiddels staat de organisa-

tie van Meerinzicht als een huis, evenals de informatiehuis-

houding waarin de oplossingen van BCT een belangrijke 

rol spelen. Meerinzicht en BCT trekken als partners op om 

samen de ambities te vervullen.

Klantcase

WIJ INVENTARISEREN DE WENSEN EN BEHOEFTEN  

EN VERTALEN DAT NAAR EEN TECHNOLOGISCHE  

OPLOSSING. ZO VERGROOT JE HET DRAAGVLAK EN 

NEEM JE DE MENSEN MEE IN DE TECHNOLOGISCHE 

ONTWIKKELINGEN. DAT IS ESSENTIEEL. 

> JOHAN KLUIJS
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van BCT, die inmiddels ook weer verder 
waren doorontwikkeld, zijn we opnieuw 
met zaakgericht werken aan de slag ge-
gaan. Dat houdt in de kern in dat we voor 
alle gemeenten de dienstverlening aan 
de voorkant gaan harmoniseren, zodat 
uiteindelijk alle 350 medewerkers van 
Meerinzicht dezelfde tools gaan gebrui-
ken en dezelfde werkwijze hanteren. Dan 
gaan we efficiency- en kwaliteitswinst 
pakken in het primaire proces.”

Aangehaakt en  
enthousiast
BCT werd nadrukkelijker bij 
de implementatie betrok-
ken zodat Meerinzicht kon 
profiteren van de kennis en 
ervaring met zaakgericht 
werken en de optimale 
inrichting van informatie-

platforms bij de overheid. Gezamenlijk 
streven Meerinzicht en BCT dezelfde 
ambities na. “De lijnen met BCT zijn 
erg kort. We weten waarop we elkaar 
kunnen aanspreken en we houden 
elkaar scherp. We gebruiken weldra de 
nieuwste versie van MyCorsaNxT, een 
moderne werkomgeving met goede 
interfaces waarmee medewerkers 
hun informatie snel kunnen vinden. De 
gepersonaliseerde portalen van Liber 
worden verder uitgerold, nu deze in 
Harderwijk goed werken. En ook de 
standaardkoppelingen die BCT biedt, 
maken ons werk een stuk eenvoudiger. 
In alle lagen van de organisatie zijn 
mensen aangehaakt en worden enthou-
siast. We hebben nu de fundamenten 
gelegd waarop we voortdurend kunnen 
werken aan de beste versie van Meerin-
zicht”, besluit Kluijs.   •

Johan Kluijs, manager Informatisering & 
Automatisering (I&A) bij Meerinzicht

DE LIJNEN MET BCT ZIJN ERG 

KORT. WE WETEN WAAROP 

WE ELKAAR KUNNEN AAN

SPREKEN EN WE HOUDEN 

ELKAAR SCHERP. WE HEB

BEN NU DE FUNDAMENTEN 

GELEGD WAAROP WE VOORT

DUREND KUNNEN WERKEN 

AAN DE BESTE VERSIE VAN 

MEERINZICHT. 

> JOHAN KLUIJS

MEERINZICHT

Meerinzicht is de samenwer-
king van de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk en Zeewolde. De 
drie gemeenten werken samen 
op het gebied van zorg, werk 
en inkomen, jeugdhulp en 
leerlingzaken (domein sociaal). 
Daarnaast hebben de drie 
gemeenten elkaar gevonden 
als het gaat om belastingen, 
facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, infor-
matisering & automati sering, communicatie, juridische zaken en 
geo-informatie (domein bedrijfsvoering). De voorbereidingen voor 
Meerinzicht zijn gestart in 2013, waarna de ambtelijke samenwer-
king in 2015 daadwerkelijk zijn beslag kreeg.

3 vragen aan...
…  Philippe Faut, productmanager Liber bij BCT

1.   Waar zie jij de grootste 
kansen op het gebied van 
informatievoorziening?

In de markt van zaaksystemen 
vindt op dit moment een verschui-
ving plaats waarbij objecten een 
steeds prominentere rol innemen. 
We gaan toe naar een platform 
waarop de afnemer van een dienst 
niet meer per definitie een persoon 
is; een lantaarnpaal die een defect 
meldt, een vastgoedobject dat zijn 
eigen onderhoud plant, het behoort 
vandaag de dag allemaal tot de 
mogelijkheden. Men zou hier naast 
zaakgericht dus ook kunnen spre-
ken van objectgericht werken.

1
2.   Bij slimme objecten denkt 

men direct aan IoT. Welke rol 
speelt dat volgens jou?

Deze twee ontwikkelingen gaan 
hand in hand. Een logisch vervolg 
op de trend van objectgericht wer-
ken is het geautomatiseerd moni-
toren van objecten, waarbij een 
specifieke gebeurtenis (onderhoud, 
defect,…) zelfstandig een proces in 
Liber start. Middels deze techno-
logie kan tevens van ieder object 
de historie alsook het (autonome) 
gedrag gevolgd worden. Dit zorgt 
voor een nog nauwere samenhang 
tussen objecten en processen, 
resul terend in kortere doorloop-
tijden en betere dienstverlening.

3.   Wat kunnen we op dit gebied 
van BCT verwachten de 
komende tijd?

Het Liber platform is bij uitstek 
geschikt voor het ontwikkelen van 
objectgeoriënteerde oplossingen. 
Echter, in het vormgeven van deze 
nieuwe oplossingen schuilt ook een 
uitdaging. Het is zaak om nauwge-
zet de wensen en behoeften van  
de markt in kaart te brengen. Mid-
dels het organiseren van thema-
sessies en community meetups 
ontwikkelen we in samenspraak 
met onze klanten functionaliteit 
die niet alleen vernieuwend maar 
ook doeltreffend is. Alleen op die 
manier kunnen we werken aan het 
informatieplatform van morgen. 

2

3



BCT Infolutie / 2019 BCT Infolutie / 201926 27

MA

Weather forecast
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Achter de wolken schijnt de zon!
 De impact van de cloud

De cloud is dé centrale driver voor digitale 
transformatie. Provocerende stelling? 
Helemaal niet; het is juist een realistische 
inschatting. De ’digitale wolk’ wint meer en 
meer aan acceptatie in de zakelijke wereld. 
Volgens een Eurostat-onderzoek gebruikt 
gemiddeld meer dan een kwart van alle 
Europese organisaties clouddiensten. Ge-
lukkig staat Nederland relatief ver voorop 
(bijna 50 procent).

De toenemende populariteit van cloudgeba-
seerde applicaties (Software as a Service of 
gewoon SaaS) is meer en meer gerelateerd 
aan public cloud: een gedeelde infrastruc-
tuur in plaats van eigen servers of dedicated 
hosting (private cloud). Vooral vergeleken 
met de klassieke on-premise installatie 
biedt de (public) cloud tal van voordelen op 
het gebied van beveiliging, kostenbesparing 
en flexibiliteit. Het marktonderzoeksbu-
reau Gartner verwacht tegen 2022 een 
ongelooflijke omzetgroei van 82 procent ten 
opzichte van 2018. Public cloud wordt dus 
steeds meer gezien als een kosteneffectief 
medium en platform.

Informatiebeveiliging
De opkomst van cloud in het algemeen en 
public cloud in het bijzonder betekent ook 
dat (informatiemanagement)software er in 
de toekomst aanzienlijk anders uit zal zien. 
Aangezien informatie wordt uitgewisseld 
over de fysieke en virtuele grenzen van de 
organisatie, vereist dit de meest effectieve 
bescherming van klant- en bedrijfsgege-
vens. Moderne applicaties maken gecontro-
leerde, rolgebaseerde toegang tot software 
mogelijk via Identity & Access Management 
en houden rekening met wet- en regelge-
ving zoals de AVG. Met behulp van ’security 
by design’ en ’privacy by design’ garanderen 
deze applicaties vertrouwelijkheid, beschik-
baarheid en integriteit van informatie.

Maak het agile en lean!
Bovendien is de tijd van klassieke complete 
pakketten al lang voorbij. Dergelijke mono-
lithische systemen zijn meestal even com-
plex als inflexibel en ook nog eens slecht 
te koppelen. Er is een trend in de richting 
van een meer agile en ’lean’ gedachte: 
microservices gericht op een specifiek 
thema, die afzonderlijk in de cloud kunnen 
worden uitgerold, geïmplementeerd en 
continu doorontwikkeld. Dit belooft een kor-
tere time-to-market en aanzienlijk hogere 
schaalbaarheid bij wisselende belasting 
(veranderende gebruikersaantallen, inten-
siteit, enz.). Dergelijke cloudservices zijn 
gebaseerd op abonnementsmodellen (pay-
per-use) die in toenemende mate klassieke 
softwarelicenties vervangen.

Innovatie door combinatie
De tijd van geïsoleerde systemen ligt ver 
achter ons. Moderne softwareoplossingen 
voor informatiemanagement worden niet 
alleen specifiek cloud-native ontwikkeld, 
maar sluiten ook zo veel mogelijk aan op 
andere applicaties. Dankzij standaardisatie 
en OpenAPI kunnen ze communiceren met 
aanvullende systemen of databronnen. 
In combinatie met andere digitale trends, 
zoals IOT, AI of Analytics, zijn er tal van 
mogelijkheden. Deze cloud-gebaseerde 
ecosystemen zullen het begin zijn van een 
explosie van schaal en snelheid van digitale 
innovatie in de komende jaren.

Met het oog op de gestaag groeiende 
populariteit, zullen er in de toekomst geen 
vragen meer zijn over het ‘ja of nee’, maar 
alleen over het ’wanneer’ en ’hoe’. De cloud 
gaat niet meer verdwijnen. En dat is een 
goede zaak.   •

In het tijdperk van de platformeconomie en 

steeds nieuwe technologieën speelt cloud 

een centrale rol. De cloud is een kataly-

sator van innovaties en nieuwe digitale 

mogelijk heden. Maar de groeiende popu-

lariteit van de ‘digitale wolk’ betekent ook 

dat  software er in de toekomst aanzienlijk 

anders uit zal zien.

Opinie

MET HET OOG OP DE GESTAAG GROEIENDE POPU LA

RITEIT, ZULLEN ER IN DE TOEKOMST GEEN VRAGEN 

MEER ZIJN OVER HET ‘JA OF NEE’, MAAR ALLEEN OVER 

HET ’WANNEER’ EN ’HOE’. DE CLOUD GAAT NIET MEER 

VERDWIJNEN. EN DAT IS EEN GOEDE ZAAK.
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The next level:
     cloud-based werken 
 in financiële processen

Purchase to pay
De verwerking van binnenkomende factu-
ren is een goed voorbeeld van een proces 
dat langzaam maar zeker is gedigitaliseerd. 
Maar dat betekent niet dat het proces ook 
direct wordt geautomatiseerd. Facturen die 
in digitale vorm verstuurd worden, kunnen 
nog altijd veel werk opleveren. PDF’jes 
die als bijlage in de mail worden verstuurd 
of facturen van leveranciers die je moet 
ophalen in een intranetomgeving, het vergt 
de nodige handelingen om de gewenste 
gegevens in de juiste systemen te krijgen. 
Het is immers noodzakelijk dat gegevens 
van de factuur worden vergeleken met 
inkooporders, om maar wat te noemen. Nu 
gaat het veelal om handwerk, dat tijd kost 
en foutgevoelig is. Hoewel herkennings-
technologieën steeds geavanceerder wor-
den en uitwisselingstandaarden zoals UBL 
bijdragen aan een meer gestroomlijnde 
verwerking van facturen blijft het voor veel 
organisaties een uitdaging om één allesom-
vattende oplossing in te richten die ervoor 
zorgt dat factuurgegevens efficiënt en accu-
raat verwerkt worden. Zij kunnen hiervoor 
de basis leggen met de SaaS-oplossing van 
BCT: eCapture as a Service. Een essentieel 
onderdeel voor het verbeteren van het com-
plete purchase to pay proces.

Capture in de cloud
Cloud-gebaseerde software wordt steeds 
populairder, niet alleen in privé maar ook in 
het bedrijfsleven. Met eCapture as a Service 
realiseert BCT samen met een business 
partner een cloud-platform waarbij je als 
eindklant en ontvanger van facturen geen 

omkijken meer hebt naar het herkennen 
van gegevens en het integreren ervan in 
bedrijfsapplicaties, zoals Finance, CRM en 
ERP. Een situatie waarin je met één druk 
op de knop een factuur kunt aanbieden aan 
herkenningssoftware, waarna de gegevens 
worden herkend en vervolgens worden 
terug geleverd aan het doelsysteem. Er 
volgt een match met een inkooporder en 
de factuur kan, ook geheel automatisch, 
betaalbaar worden gesteld. Deze laatste 
stappen vinden plaats in de oplossing van de 
business partner van BCT.

BCT heeft een jarenlange ervaring opge-
bouwd met Intelligent Document Techno-
logies, waaronder we ook capture scharen. 
Document capture is software die zorgt voor 
het digitaliseren en automatisch verwerken 
van grote hoeveelheden documenten. De 
term document capture wordt vaak verward 
met scannen, maar capture omvat veel 
meer dan scannen alleen. Daar komt bij dat 
ook digitale documenten gecaptured kun-
nen worden, zoals hierboven beschreven. 
Nu heeft BCT deze technologie doorontwik-
keld, zodat capture als een SaaS-oplossing 
beschikbaar is via het partnerkanaal van 
BCT.

Naadloze integratie
BCT heeft het doel zijn partners en hun 
eindklanten volledig te ontzorgen op het ge-
bied van documentherkenning. De business 
partners van BCT zijn bij uitstek in staat hun 
klanten eCapture as a Service te leveren. 
Het gaat hierbij om bedrijven die comple-
mentaire producten en diensten leveren.  

De transitie van fysieke naar digitale  

documenten nadert het stadium van  

voltooiing. Organisaties staan nu voor  

de uitdaging digitale informatie, die in 

vele verschillende formaten binnenkomt,  

adequaat te verwerken. Deze zogenaam-

de first mile die informatie aflegt is essen-

tieel voor gestroomlijnde processen.  

Documentherkenning en -verwerking 

in een SaaS-oplossing brengt hierbij uit-

komst.

MET ECAPTURE AS A SERVICE REALISEERT BCT  

SAMEN MET EEN BUSINESS PARTNER EEN CLOUD

PLATFORM WAARBIJ JE GEEN OMKIJKEN MEER HEBT 

NAAR HET HERKENNEN VAN GEGEVENS EN HET  

INTEGREREN ERVAN IN BEDRIJFSAPPLICATIES,  

ZOALS FINANCE, CRM EN ERP.

Documentverwerking in de cloud
 Auteur: Dolf van den Boorn, partner development manager bij BCT
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Zij beschikken doorgaans niet over de 
resources om een geavanceerde oplossing 
voor elektronisch factureren en capture in de 
markt te zetten. Zij hebben echter wel uitge-
breide kennis van de klant en zijn business en 
kennen de technologische infrastructuur heel 
goed. In samenwerking met de business part-
ner en de klant, wordt het capture platform 
in de cloud ingericht. Hierbij wordt duidelijk 
welke koppelingen gemaakt moeten worden 
en welke gegevens van de factuur ontsloten 
dienen te worden. Afhankelijk van de wensen 
van de klant worden webservices en interfa-
ces geconfigureerd en waar nodig ontwikkeld. 
Zo ontstaat er een capture platform in de 
cloud dat niet alleen een factuurherkennings-
percentage van praktisch 100 procent reali-
seert, maar tevens de gegevens direct in het 
juiste bestandsformaat en volgens de juiste 
configuratie terug levert - 24/7 en maximaal 
gebruiksvriendelijk. 

Schaalbaar en  
efficiënt 
De voordelen zijn 
legio. In de eerste 
plaats kan de klant 
ervan op aan dat er 
een herkende factuur 
retour komt. Indien 
gewenst natuurlijk 
ook in een compliant 
formaat zoals UBL. De 
doorlooptijd is extreem 
kort, waardoor het purchase to pay proces 
efficiënter verloopt en de productiviteit 
toeneemt. Facturen kunnen sneller verwerkt 
worden; na een match met een inkooporder of 
SLA en na de validatie kan een factuur direct 
betaalbaar worden gesteld. 

Daarnaast zijn er enkele belangrijke voor-
delen die samenhangen met de cloud: 
•  Eindklanten kunnen snel op eCapture as 

a Service worden aangesloten. De BCT 
business partner heeft immers het capture 
platform op de plank liggen. 

•  Er is geen sprake van een implementatie op 
locatie, waardoor de bestaande processen 
geen hinder ondervinden.

•  eCapture as a Service is zeer schaalbaar en 
in staat hoge volumen facturen tegelijkertijd 
te verwerken.

Het mes snijdt aan twee kanten. De business 
partners van BCT hebben de beschikking  
over een robuust en innovatief platform  
voor capture, waarmee zij hun eindklanten 
geheel kunnen ontzorgen. De eindklant is 
verzekerd van vlekkeloze factuurverwerking 
en kan het purchase to pay proces verder 
optimaliseren.    •

BCT HEEFT HET DOEL ZIJN 
PARTNERS EN HUN EIND
KLANTEN VOLLEDIG TE  
ONTZORGEN OP HET GEBIED 
VAN DOCUMENTHERKENNING. 

EEN CAPTURE PLATFORM IN 
DE CLOUD DAT NIET ALLEEN 
EEN FACTUURHERKENNINGS
PERCENTAGE VAN PRAKTISCH 
100% REALISEERT, MAAR 
TEVENS DE GEGEVENS DIRECT 
IN HET JUISTE BESTANDS
FORMAAT EN VOLGENS DE 
JUISTE CONFIGURATIE  
TERUGLEVERT.

Soms krijg ik herinneringen aan mijn jeugd. Hoe 
gemakkelijk was de wereld toen we nog kinde-
ren waren en in sprookjes geloofden? Sprook-
jes vormden onze oriëntatie in het leven. De 
ridder in het donkere harnas was slecht en 
de ridder in het witte harnas was goed. Licht 
en donker, goed en kwaad, recht en onrecht, 
moraliteit en immoraliteit; alles duidelijk 
gedefinieerd, er zat niets tussenin.

Zwart-witwereld
Een duidelijke structuur helpt 
kinderen om hun eigen denken 
en handelen te ontwikkelen in 
een sociale context. Het pro-
bleem hier is echter dat veel 
mensen dit pad blijven volgen 
wanneer ze opgroeien. Hoe 
het ook zij, ze moeten een 
indeling maken zoals in het 
sprookje voor kinderen, 
dat slechts twee uitersten 
kent. Gebrek aan openheid, 
onvoldoende bereidheid tot 
compromissen of tekort aan 
kennis zijn enkele van de 
oorzaken; vaak is het gewoon 
de zoektocht naar de meest 
comfortabele manier van 
denken en handelen. Wel-
kom in de zwart-witwereld.

Dit principe werkt zo goed 
in de maatschappij omdat 
het complexe oriëntatie-
vraagstukken aanzienlijk 
vereenvoudigt - in de 
meeste gevallen te sterk. 
Dat betreft niet alleen 
politieke, economische of 
so ciale kwesties, maar ook  
digitale trends en techno-
logieën, die meestal alleen 

bipolair worden besproken. In 2019 is het 
bijvoorbeeld artificial intelli gence (AI). 
Redder of het einde van de wereld, kans 
of gevaar: je kunt blijkbaar slechts kiezen 
uit één van de twee uitersten. Een meer 
genuanceerd debat wordt volledig gene-
geerd. Elke keer opnieuw.

Buiten de gebaande paden
Net als veel andere technologische ontwik-

kelingen is AI primair een hulpmiddel. De 
vraag of zo’n hulpmiddel een kans of een 
gevaar is, helpt ons niet. De echte wereld 
bestaat tenslotte niet alleen uit enen en 
nullen. Vaak blijven mensen in hun zwart-
witdenken hangen en beschouwen ze de 
(digitale) realiteit niet op een complexere 
manier. Daarmee maken ze het zichzelf 
te gemakkelijk. Erger nog, ze ontnemen 
zichzelf de mogelijkheid innovatief te 
denken en blokkeren zo de weg naar 
een succesvolle digitale toekomst. De 
slimste en meest creatieve mensen 
in onze geschiedenis hebben laten 
zien dat ze buiten de gebaande pa-
den durfden denken en handelen. 
Innovatie is niet “of… of” maar 
“zowel… als”.

We zouden dus meer gedifferen-
tieerde discussies moeten heb-
ben en de vele mogelijkheden 
buiten de extremen zien en 
gebruiken. Beperkte moge-
lijkheden leiden tot beperkte 
beslissingen. Laten we dap-
per en creatief zijn, laten we 
openheid tonen voor nieuwe 
en vooral diverse gedachten. 
Dat is alleen mogelijk als 
we erin slagen los te komen 
van ons kinderlijke, veilige 
denken en uit onze zwart-
witwereld groeien.   •

STOP met het (digitale) 
zwart-wit-denken!

To the point

Auteur: Thomas Kuckelkorn, manager PR & communicatie bij BCT
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Never change 
  a winning team

Infomat ontwikkelt en implementeert 
oplossingen voor diverse organisaties 
(KMO/MKB, grote bedrijven, retailbedrij-
ven, non-profit en specifieke branches). De 
belangrijkste focus ligt op de modulair op-
gebouwde ERP-applicaties DIMASYS|ENT 
(enterprise) en DIMASYS|WKG (workgroup) 
die zich vooral richten op handelsbedrijven 
(groothandel en retail), multi-site omgevin-
gen en serviceondernemingen. Daarnaast 
biedt Infomat een reeks aan gerelateerde 
bedrijfsapplicaties, waaronder e-commerce, 
CRM en Enterprise Information Manage-
ment. En voor deze laatste categorie trekt 
het van oorsprong Belgische bedrijf al sinds 
2004 samen op met BCT. Infomat biedt haar 
klanten in aanvulling op DIMASYS en voor 
het vergroten van de toegevoegde waarde 
het document management systeem (DMS) 
Corsa en de server based oplossing voor 
factuurverwerking van BCT. 

Impuls voor productiviteit
De klantenkring van Infomat, met vestigin-
gen in België en Nederland, is veelzijdig 
en divers. Het bedrijf is namelijk specialist 
in verschillende branches. Toch hebben 
de klanten voor een groot deel dezelfde 
drijfveer: het verbeteren van de dienstverle-
ning. Soms betekent dat het stroomlijnen 
van logistieke of productieprocessen, 
maar het kan ook de uitbreiding van de 
verkoopkanalen zijn met een krachtige 
geïntegreerde e-commerce omgeving. Om 
aan alle uitdagingen invulling te kunnen 
geven, hebben deze ondernemingen een 
flexibel, schaalbaar en toch robuust ERP-

systeem nodig. DIMASYS voorziet in deze 
behoefte. “Essentiële bedrijfsprocessen 
zoals verkoop, bestellingen, voorraadbe-
heer, magazijnbeheer of complete WMS, 
service & maintenance, productie, finan-
ciële administratie en e-business worden 
op deze manier ondersteund”, legt Stephan 
Van Bulck uit. Van Bulck is mede-eigenaar 
van Infomat en commercieel directeur. “In 
aanvulling hierop hebben we oplossingen en 
apps voor mobiele gebruikers ontwikkeld, 
zodat bijvoorbeeld sales en servicemede-
werkers altijd en overal hun werk kunnen 
doen. En zo blijven we feedback van gebrui-
kers vertalen naar nieuwe functionaliteiten 
die enerzijds hun werk aantrekkelijker 
maken en anderzijds een impuls zijn voor de 
productiviteit.”

Naadloos integreren
Al snel ontstond er bij DIMASYS-gebruikers 
een behoefte voor een digitaal archief, ge-
koppeld aan het ERP-systeem. Voor Infomat 
was dat het sein om naar een stabiele tech-
nologiepartner om te zien voor document 
management functionaliteit. “We focussen 
ons echt op ERP en we beschikten niet - 
destijds niet en nog steeds niet - over de 
juiste kennis en middelen om een compleet 
DMS te bouwen. Dat laten wij graag aan ex-
perts over. We zochten dus een partner, die 
een document management systeem kon 
leveren dat naadloos te integreren was met 
onze eigen architectuur,” aldus Van Bulck. 
Langdurige, complexe en kostbare imple-
mentaties en koppelingen, daar zit niemand 
op te wachten. 

Infomat en BCT staat gelijk aan ERP  

en DMS plus slimme factuurverwerking.  

Twee innovatieve solution providers 

vullen elkaar uitstekend aan en bieden hun 

gezamenlijke klanten het beste van twee 

werelden. Al 15 jaar een succescombinatie.

WE FOCUSSEN ONS ECHT OP ERP. WE ZOCHTEN DUS 

EEN PARTNER, DIE SOFTWARE KON LEVEREN DIE 

NAADLOOS TE INTEGREREN WAS MET ONZE EIGEN 

ARCHITECTUUR. 

>  STEPHAN VAN BULCK

Partner story
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Hands-on mentaliteit
Het is dan ook niet vreemd dat Infomat en BCT 
elkaar via Progress Software hebben leren 
kennen. Beide technologiebedrijven bouwen 
hun oplossingen op basis van de ontwik-
kelsoftware en database van Progress. Dit 
betekent in ieder geval dat de oplossingen 
van Infomat en BCT eenvoudig te koppelen 
en te integreren zijn. “Los daarvan passen 
de ondernemingen uitstekend bij elkaar”, 
vult Ralph Mastenbroek aan, business unit 
manager bij BCT. “Dat was in 2004 zo, toen de 
samenwerking begon, en dat is nog steeds 
zo.” BCT en Infomat zijn open en transparante 
ondernemingen die een hands-on mentaliteit 
hanteren. Infomat maakt in korte tijd een 
sterke groei door. “De organisaties lijken 
erg op elkaar. We begrijpen van elkaar wat 
er nodig is om succesvol te zijn, om elkaar 
succesvoller te maken. Dat is de reden dat 
we nu al zo’n 50 gezamenlijke klanten mogen 
noteren”, aldus Mastenbroek.

Factuurverwerking
De koppeling tussen ERP en DMS is van 
groot belang. Vanuit de ERP-omgeving zijn 
bijvoorbeeld digitale dossiers over tal van 
objecten direct toegankelijk. Denk hierbij 
aan het invoeren van een order van een 
klant in het ERP-systeem; dan is het handig 
als je daar meteen de bijbehorende mail of 
(digitale) bestelbon aan kunt koppelen en die 
kunt opslaan in het DMS. Maar denk ook aan 
de mogelijkheid van het ondertekenen van 
transactiedocumenten (pakbonnen of zend-
nota’s) door de klant, bij leveren of afhalen. 
Het werkt erg efficiënt als je deze vanuit de 
ERP-oplossing kunt opvragen en eventueel 
weer doormailen in geval van een dispuut. In 
het verlengde hiervan is het goed mogelijk  
dat je prestatierapporten nodig hebt uit het 
DMS wanneer medewerkers reparaties uit-
voeren. En als het nodig is kan de klant deze 
rapporten ondertekenen voor akkoord, via 

een mobiel device.  
Bovendien kan men in 
het stambestand van 
een klant aangeven of 
die specifieke bijlagen 
aan zijn factuur vereist, 
zoals de afgetekende 
pakbon. In dat geval zal 
DIMASYS tijdens het 
facturatieproces au-
tomatisch uit Corsa de 
vereiste documenten 
ophalen en automa-
tisch toevoegen als 
bijlage bij de factuur. 
Naast het DMS profi-
teren de klanten van 
Infomat van de server 
based oplossing voor 
de inkoopfactuurver-
werking. Van Bulck daarover: “Al onze klanten 
die dit zien, willen het gebruiken, daar het 
enorme efficiencywinst biedt. Inkoopfacturen 
worden middels de regelherkenning omge-
vormd in een XML-bestand dat wij nadien door 
de DIMASYS e-matching module laten lopen 
waardoor facturen met vaak honderden lijnen 
automatisch worden gecontroleerd en de 
gebruiker gewezen wordt op welke lijn(en) er 
mogelijke verschillen zijn.”

Succescombinatie
In ieder type organisatie worden talloze 
verschillende documenten gebruikt. Ver-
geet hierbij niet de stroom binnenkomende 
documenten, zoals facturen. Met DIMASYS 
in combinatie met BCT-software kun je deze 
documenten direct digitaal verwerken óf 
inscannen en automatisch laten herkennen. 
“Dit komt ten goede aan de productiviteit en 
efficiency van een onderneming. We kunnen 
dan ook met recht spreken van een succes-
combinatie”, besluit Van Bulck.   •

DE ORGANISATIES LIJKEN ERG 
OP ELKAAR. WE BEGRIJPEN 
VAN ELKAAR WAT ER NODIG 
IS OM SUCCESVOL TE ZIJN, OM 
ELKAAR SUCCESVOLLER TE 
MAKEN. 
>  RALPH MASTENBROEK 

Wat is intelligentie?  

Een legitieme vraag, voor-

al gezien de toenemende 

populariteit van het 

onderwerp artificial intel-

ligence. Zelfs mense lijke 

intelligentie is al moei-

lijk te beschrijven. De 

denker Stephen Hawking 

definieerde intelligentie 

eens heel treffend als ‘het 

vermogen om zich aan te 

passen aan verandering’.

Dat is treffend verwoord. Maar de 
mens heeft ook de neiging te verwach-
ten dat dingen uit zichzelf veranderen 
zonder zijn gewoonten en attitudes ter 
discussie te stellen of zelf volwasse-
ner te worden. Zoals Einstein al zei, is 
het gek om steeds opnieuw hetzelfde 
te doen en toch nieuwe resultaten 
te verwachten. Daarom wordt intel-
ligentie altijd geassocieerd met een 
bepaalde verandering. Verandering in 
denken, maar ook in ondernemen. In-
telligentie betekent dus ook adaptivi-
teit, maar dan in actieve zin. Degenen 
die zich niet aanpassen, zullen worden 
aangepast. Wanneer je als organisatie 
intelligente beslissingen neemt, mag 
je niet altijd in het verleden blijven 
denken en handelen. Je moet open-
staan voor nieuwe dingen, maar ook 
klaar staan om de digitale wereld te 
omarmen. Een organisatie die op deze 
manier bereid is te veranderen, heeft 
ook kansen voor economische groei 
en continue ontwikkeling. Er is geen 
alternatief voor vooruitgang.

Digitale transformatie
BCT erkent dit. Vanuit een positieve 
rusteloosheid zijn we altijd bezig met 
het zoeken naar vernieuwing. Wij 
staan bekend als een specialist in 
informatiemanagement, maar zeker 
ook als een constante aanjager van 
innovatie. Wij helpen organisaties 
hun bestaansrecht te borgen - ook 
op de lange termijn. De weg naar 
de toekomst is echter niet voor elke 
organisatie hetzelfde. De digitale 
transformatie heeft veel verschil-
lende gezichten, dus verschillen de 
behoeften van onze klanten en part-
ners dienovereenkomstig. Dit vereist 
een gedifferentieerde benadering. 
BCT streeft daarom verschillende 
marktstrategieën na die focussen op 
een specifiek, kenmerkend aspect van 
de digitale transformatie, elke met zijn 
eigen karakteristieke aanpak.

Differentiatie
Door een gedifferentieerde markt-
benadering en het koppelen van 
technologische hulpmiddelen aan 
verschillende strategieën, worden 
individuele businesscases trans-
paranter, gemakkelijker te beheren 
en dus veelbelovender voor ons. De 
informatieprofessional is de constante 
factor in alle marktstrategieën, omdat 
hij altijd de belangrijkste rol speelt. In 
een wereld die verandert, globaliseert 
en digitaliseert, neemt hij namelijk 
een centrale plaats in. BCT wil profes-
sionals optimaal in hun kracht zetten. 
Wij willen hen helpen om verantwoord 
te kunnen handelen en te kunnen 
excelleren in hun functie, met alle 
benodigde informatie in de juiste 
context. Hierdoor genereren zowel 
de professionals, hun werkgever en 
zijn stakeholders als de maatschappij 
als geheel meer rendement uit hun 
kwaliteiten.

Deze veelzijdige strategie is ons 
antwoord op een veranderende so-
ciale, technologische en economi-
sche omgeving. Dit stelt BCT in staat 
om klanten en partners nog meer 
gerichte ondersteuning te bieden met 
technologie en knowhow, en daarmee 
actief vorm te geven aan de nieuwe 
digitale wereld - verantwoord, veilig 
en duurzaam. Dit ’vermogen om zich 
aan te passen aan verandering’ is wat 
intelligentie voor ons betekent.

Hartelijke groeten,

Jos Bischoff en Dimitri Palmen

Directie BCT
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Wat we nog wilden zeggen… 
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mede-eigenaar van Infomat  
en commercieel directeur

Ralph Mastenbroek,  
business unit manager bij BCT



Informatieprofessionals zijn essentieel in de moderne maatschappij. In een dynamische, 

digitale wereld nemen zij een centrale plaats in. Informatieprofessionals zorgen voor de 

noodzakelijke toegevoegde waarde. Alleen met gerichte informatie in de juiste context 

kunnen zij de beste en meest verantwoorde beslissingen nemen. Met onze software en in 

samenwerking met onze partners ondersteunt BCT deze zakelijke superhelden.
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Wij creëren superhelden!




