
TOP 5 TIPS
OM UW BEDRIJF OPNIEUW 
VORM TE GEVEN

STEL UW IT-PROJECTEN NIET LANGER UIT! 
Het belangrijkste is dat u er vandaag mee begint. Stel dus geen activiteiten meer uit.  
De markt verandert elke dag, en niemand kan voorspellen waar we over drie jaar zullen staan. 

DIGITALISERING IS GEEN ROCKET SCIENCE! BEGIN KLEIN! 
De planningsfase in grote IT-projecten duurt soms te lang. Natuurlijk moet u uw doel op de lange 
termijn in het oog houden. Maar in het begin moet de focus liggen op de belangrijkste zaken. En 
dit kunnen ook kleine zaken zijn. Begin hiermee en wees niet bang dat het lang zal duren of veel 
zal kosten. Want dat is niet zo! U hoeft alleen maar die gebieden te vinden die precies bij uw bedrijf 
passen en de grootste impact hebben. Digitalisering is geen rocket science.

STEL FLEXIBELE TEAMS SAMEN EN KRIJG DE JUISTE  
MENSEN AAN BOORD! 
De afgelopen maanden hebben de manier waarop we leven en werken fundamenteel veranderd. Het is 
belangrijk dat u agile teams samenstelt en experts uit verschillende functies samenbrengt die in staat 
zijn nieuwe kansen te identificeren en – belangrijker nog – daar snel op in te spelen. Veel nieuwe idee-
ën kunnen worden gevonden door te discussiëren over verschillende standpunten, en het is belangrijk 
om de mogelijkheid te hebben om deze ideeën om te zetten in oplossingen. Het zal u verbazen hoe 
snel de beste oplossingen kunnen worden bereikt. En neem altijd de juiste stakeholders aan boord. 
IT-projecten mislukken vaak alleen maar omdat de stakeholders niet goed op de hoogte zijn. 

RESPECTEER SOCIAL DISTANCING EN WERK VIRTUEEL SAMEN! 
Samenwerking is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Social distancing werd van de ene op 
de andere dag noodzakelijk. Vergaderingen en onderhandelingen konden plotseling niet langer 
face-to-face plaatsvinden. Maar de coronacrisis heeft aangetoond dat virtuele communicatie en 
samenwerking met de juiste hulpmiddelen mogelijk en zeer effectief is. Technologie heeft mensen 
zelfs geholpen vaker en in sommige gevallen zelfs beter ideeën uit te wisselen dan in een face-to-face 
situatie. Voor sommige samenwerkingsoplossingen hebt u zelfs geen eigen server of een enorme 
IT-infrastructuur nodig, omdat deze eenvoudig in de cloud worden gehost en dus overal en op elk 
moment toegankelijk zijn. Denk dus na over welke tools uw samenwerking vereenvoudigen.

VERTROUWEN! DE PRODUCTIVITEIT VAN WERKNEMERS HANGT NIET 
AF VAN WAAR ZE WERKEN! 
Werk is waar u dingen gedaan krijgt en niet waar u fysiek aanwezig bent. Zorg ervoor dat uw bedrijfscultuur 
dit faciliteert en dat u wederzijds vertrouwen hebt. Zorg ervoor dat de productiviteit van iemand die thuis 
aan zijn bureau werkt niet in twijfel wordt getrokken. Laat de hybride werkplek werkelijkheid worden!
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