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Voorwoord
Nieuwe strategieën in de foodsector
Google eens op ‘digitale transformatie’ en
u verdwaalt al snel in ruim twee miljoen hits.
Dat het een hot topic is, is duidelijk. Hoewel
het anno nu ondenkbaar lijkt dat een bedrijf
nog niet ‘digitaal is’, vertelt de praktijk een
ander verhaal. Zo ook, of misschien wel
vooral, in de foodsector.
Door technologische ontwikkelingen vinden in de hele agrifoodketen verschillende
verschuivingen plaats: er ontstaan nieuwe
businessmodellen en nieuwe spelers komen
even snel als ze weer gaan. Technologieën
als big data, artificial intelligence en Internet
of Things bieden hierin dan ook uitdagingen
en kansen. Denk bijvoorbeeld aan de eindgebruiker, die steeds vaker zijn avondeten of
boodschappen online bestelt. Maar ook in
de supply chain is digitalisering niet weg te
denken.
De grootste uitdaging: digitalisering kent vele
gezichten. Er is geen eenduidige roadmap te
volgen in de digitale transformatie. Deze transitie gaat niet alleen over IT-systemen, maar
ook over uw interne processen,
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de manier waarop u samenwerkt met partners in de keten en uiteindelijk zelfs over uw businessmodel. Wilt u deze digitaliseringsslag op de juiste manier vormgeven, dan heeft u de juiste kennis
van technologie én de business nodig.
Dat alles stelt niet alleen de nodige eisen aan IT, maar zeker ook
aan leadership. Bedrijven die beide aspecten goed beheersen, de
zogenoemde digital masters, zijn 30 procent effectiever* dan hun
concurrenten. Wanneer u weet dat het aandeel digital masters in
de agrifoodsector aanzienlijk kleiner is dan in andere sectoren, is
het duidelijk dat daar nog winst te behalen valt. Het goede nieuws
is dat dit besef ook lijkt te zijn doorgedrongen in de sector. Er is
een heuse inhaalslag gaande: de IT-budgetten groeien en er ontstaan veel nieuwe initiatieven.
De veelzijdigheid van de digitale transformatie vormt gelijk ook
het risico en de uitdaging bij deze initiatieven; de keuze voor de
juiste richting is dan ook niet eenvoudig. Een goed gefundeerde aanpak is essentieel. Daarom nodigden we bij Info Support
verschillende toonaangevende bedrijven in de agrifoodsector uit
om de discussie aan te gaan en te leren van elkaars missers en
successen. Onderwerpen die hier aan bod kwamen waren onder
meer: hoe zorgen we ervoor dat digitale systemen in de keten op
elkaar kunnen worden aangesloten? Wat is nu eigenlijk de beste
manier om data met elkaar uit te wisselen? En hoe veranderen
salesprocessen door de digitale transformatie?

* Leading Digital onderzoek van Westerman et al
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Bij Info Support zijn we ervan overtuigd dat een verbeterslag op
digitaal vlak bijdraagt aan een betere customer experience,
efficiëntere interne processen, optimalisatie in de toepassing van
data en uiteindelijk een verschuiving van businessmodellen.
De invulling hiervan is echter voor iedereen verschillend. Door
de koppen bij elkaar te steken en van elkaar te leren zijn we tot
nuttige, nieuwe inzichten gekomen. Wilt u meer weten over wat
digitale transformatie voor uw organisatie kan betekenen? Wij
gaan graag met u in gesprek.

Lammert Vinke en Henk Brands
Unit Managers Agriculture, Food and Retail
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Digitale revolutie: de vierde golf
Als er iemand een duidelijke visie heeft op verleden, heden en
de toekomst - en de daarbij behorende veranderingen voor
bedrijven, dan is het wel Bob de Wit. Deze hoogleraar strategisch
leiderschap aan de Business Universiteit Nyenrode trapte de
avond dan ook af met een interessante blik op digitalisering en
de bijbehorende gevolgen – niet alleen voor de maatschappij,
maar vooral ook op de bedrijfsvloer. Want hoewel veel bedrijven
het nog niet helemaal lijken te beseffen, is de digitale revolutie
niet aanstaande, we zitten er middenin.
In navolging op drie eerdere maatschappelijke golven van verandering (het begin van de agrarische samenleving, de opkomst
van de handel en het industriële tijdperk) leven we nu in de
zogeheten digitale golf. Deze brengt een complexere samenleving en nieuwe verhoudingen met zich mee. Met digitalisering
als belangrijkste drijfveer, is de vraag naar arbeid vervangen door
de noodzaak voor computers en alles wat daarbij komt kijken.
Dat vraagt om een aanpassing in mentaliteit en een verandering
in bedrijfsmodellen. Denk aan de vooruitstrevende bedrijven als
Airbnb en Uber, die volledig zijn gebaseerd op platformbusinessmodellen uit de deelcultuur. Wat olie in de jaren vijftig was, is Big
Data anno nu.

Bob de Wit, Hoogleraar
strategisch leiderschap

AI, machine learning en ‘robots’ zijn voor menig bedrijf nog te
weinig concreet en een te ver-van-mijn-bed-show. Daar moeten we verandering in brengen. Want hoewel we heus nog lang
niet met een chip in onze nek zullen rondlopen, zijn er genoeg
concrete stappen te ondernemen om de bedrijfsmodellen te
optimaliseren. Dat begint met de shift van een SWOT-analyse
naar een analyse in Future Client Needs. Waar u als bedrijf bij
een SWOT-analyse de focus op uzelf legt, stelt u bij een Future
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Client Needs-aanpak zowel de klant als de toekomst centraal.
Het vereist wat verbeeldingskracht en intuïtie, maar door een
toekomstscenario voor uw bedrijf in kaart te brengen, komt de
nieuwe versie van uw organisatie steeds dichterbij.
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De menselijke maat
Wanneer u weet waar u heen wilt, rest de vraag: hoe pak ik dit
aan – en wat betekent dit voor mijn werkvloer? Het is een opvallend gegeven dat de bedrijven die het meest succesvol zijn in
digitalisering, niet alleen tech-bedrijven zijn, maar vooral organisaties met oog voor maatschappelijke uitdagingen. Opereren
vanuit menselijke behoeftes genereert vaak meer succes. Dat
is een belangrijke les om mee te nemen in de cultuur van uw
bedrijf, maar ook een goede drijfveer voor de optimalisatie van
IT-processen. Dat beaamt ook Bernd Postma, CEO van Delicia:
“Wij zijn gestart met het maken van een digitale strategie vanuit
de wensen van onze klanten. Uit de analyse van Info Support
bleek dat we met sterk verouderde systemen werkten; de transitie naar een data-driven aanpak was dan ook snel besloten.”

Daarnaast ervoer het bedrijf dat de samenwerking een verbeterslag verdiende. Een tweede vraag luidde dan ook: “Hoe krijgen
we mensen op een meer inspirerende manier met elkaar aan
het samenwerken?”. Ook daar was zeker een rol voor IT in weggelegd. “Mensen werken het beste als zij zich ‘veilig’ voelen;
dan ontstaat er ruimte voor creativiteit. Het in kaart brengen en
zichtbaar maken van obstakels en hindernissen is de eerste stap.
Daarna kun je ‘de problemen’ constructief aanpakken, reduceren
en elimineren. Als we in onze kracht staan, kunnen we problemen
creatief oplossen. Zodra medewerkers aan het overleven zijn, zijn
ze meestal reactief en niet innovatief. Heldere werkafspraken,
kaders en rolbeschrijvingen ondersteunen proactief werk en
verminderen de ruis in de organisatie. De rol voor IT daarin is het
vlekkeloos afstemmen van de communicatie, informatie en de
digitale werkplek.”

Bernd Postma, CEO Delicia
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Data! Data! Data!
Een veel gezien probleem bij bedrijven is het werken in silo’s; data
uit de ene silo is niet toegankelijk voor collega’s uit de andere silo.
Data wordt nu per eigen eilandje binnen een organisatie verzameld en geanalyseerd. Dimitri Mayer, CIO van Levahrt, toonde dat
data ook een belangrijk onderdeel van de strategie is. Want stelt u
zich de mogelijkheden eens voor als al deze data bij elkaar komt.
Informatie is immers veel waardevoller als verschillende bronnen
met elkaar worden gecombineerd. Alleen dan kunnen patronen en
verbanden binnen het grote plaatje worden gezien. Zonder toegang tot de juiste bedrijfsdata werkt men op basis van geruchten
in plaats van feiten - dat zorgt voor veel onrust binnen een organisatie, wat de samenwerking belemmert en creativiteit tegenwerkt.
Zorg dus voor een open en toegankelijk dataplatform.

Dimitri Mayer, CIO Levahrt
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Nieuwe businessconcepten
Stel nu dat u de basis wel al op orde heeft en er dus ruimte is
voor nieuwe ideeën. Wanneer u data en technologie voor nieuwe
initiatieven inzet, is the sky the limit. Dat klinkt intimiderend, hoe
vertaalt u dat naar de werkelijkheid? Neem een voorbeeld aan
een van de bedrijven die deelnam aan de rondetafeldiscussie.
Het bedrijf gebruikt IoT-technologie om afvalwater van onder
andere zuivelfabrieken te analyseren en stelt op basis daarvan
verbeteringen in de fabrieken voor. Een ander bedrijf gebruikt AI
om de workforce te plannen, en weer een ander kan inmiddels
op basis van data voorspellen wanneer zijn planten ziek worden.
Met behulp van AI worden de bijbehorende patronen herkend en
vervolgens maatregelen getroffen om de planten te behandelen.
Aan dit proces van het kijken naar bestaande data en het hieruit
destilleren van feiten komt geen mens meer te pas. Het systeem
doet dit helemaal zelf.
Innovatie reikt echter verder dan alleen de werkprocessen. Ook
de customer experience kan vaak nog flink worden verbeterd.
Met nieuwe apps, optimalisatie van de persoonlijke klantomgeving en het gebruik van chatbots valt nog veel winst te behalen.
Ook het gebruik van blockchain om transparantie in de keten te
verbeteren komt de klantervaring ten goede; denk bijvoorbeeld
aan alle stappen die in de supply chain worden gemaakt bij het
maken van een chocoladereep. Leg deze vast in de blockchain
en het ligt niet alleen vast, maar het is ook op transparante wijze
terug te vinden.

Lammert Vinke, Unit Manager
Agriculture, Food and Retail - Info Support
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Bij twijfel, wel doen
Volgens Bart Fischer, Director 7BFT en voormalig formatontwikkelaar bij Ahold en Danone, gaat het er uiteindelijk om dat je gewoon aan de slag gaat. “We zijn geprogrammeerd om te denken
dat als je iets doet, zoals het ontwikkelen van een nieuw concept,
het meteen goed moet zijn. Dat is natuurlijk onzin: de kans dat
iets meteen lukt, is klein. Maar als je het niet probeert dan faal je
sowieso. Ik heb in mijn carrière het ene idee na het andere in het
leven geroepen. Daar zaten successen bij, maar veel daarvan is
uiteindelijk ook net niet geslaagd. In de praktijk blijkt dat 80% van
de ideeën of producten mislukt. Dat is niet erg, daar leer je van
en uiteindelijk leidt het vaak tot iets beters. Zeg gewoon eens wat
vaker ja.”
Henk Brands, Unit Manager Agriculture, Food and Retail bij
Info Support, kan zich daar volledig in vinden. Hij verwoordde het
als volgt: “Wanneer je aan de slag gaat met een nieuwe strategie,
kun je niet zonder aandacht voor het digitale deel. Ga er gewoon
mee aan de slag, ook al is het in kleine stapjes. Dat geldt voor
innovaties, maar ook voor andere stappen binnen je bedrijf, zoals
interne processen. Het hoeft niet meteen goed te zijn, als je maar
begint.”

Bart Fischer, Director 7BFT
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Aan de slag:
digitaal transformatieplan
Is uw bedrijf toe aan een digitaliseringsslag? Weet u niet zeker
waar uw bedrijf momenteel staat? Is er wel verbetering nodig,
en zo: ja op welk vlak? Bij het beantwoorden van zulke vragen,
kan Info Support u helpen. Met de digitale transformatiescan
neemt Info Support uw bedrijf onder de loep en krijgt u een
uitvoerig advies in de vorm van een stappenplan. U weet waar
u staat, en waar u heen kunt op digitaal gebied. Stap voor stap,
met de juiste begeleiding. Zo wordt ook u een digital master.
Neem voor meer informatie contact op met Lammert Vinke,
Unit Manager Agriculture, Food and Retail, via
lammert.vinke@infosupport.com of 06-25329304.

Henk Brands, Unit Manager
Agriculture, Food and Retail - Info Support
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