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Voorwoord

De wereld verandert in hoog tempo. We bevinden ons op een kruispunt in de tijd waarop tal van technologieën ‘rijp’ 

worden en - veelal in combinatie met elkaar - voor geweldige, nieuwe mogelijkheden en revolutionaire omwentelingen 

zorgen. Het afgelopen decennium is onder invloed van die technologie een echte global marketplace ontstaan. 

Technologie heeft tal van traditionele muren neergehaald waardoor organisaties klanten overal ter wereld kunnen bedie-

nen. Ook in sociaal opzicht verandert de wereld razendsnel. De meest in het oog springende verandering is misschien het 

feit dat iedereen nu met iedereen verbonden is. Dit leidt tot allerlei nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. 

We staan aan de vooravond van een nieuwe fase waarin niet langer de mens centraal staat, maar de verbindingen tussen 

mensen onderling en de diverse netwerken en verbanden die ze vormen.  

Deze ontwikkelingen stellen organisaties voor boeiende uitdagingen. Want hoe zorg je aan de ene kant voor solide 

SURFHVVHQ�HQ�HHQ�VWDELHOH�EHGULMIVYRHULQJ��WHUZLMO�MH�WHJHOLMNHUWLMG�]RUJW�GDW�MH�ńH[LEHO�JHQRHJ�EHQW�RP�LQ�WH�VSHOHQ�RS�DO�

die dynamiek?  

Er is één model dat naadloos aansluit bij al deze ontwikkelingen. Een organisatiemodel dat optimale samenwerking  

en transparantie faciliteert door gestroomlijnde communicatie en de beschikbaarheid van informatie. Dat model is de 

([WHQGHG�(QWHUSULVH��

(HQ�([WHQGHG�(QWHUSULVH�IDFLOLWHHUW�QLHW�DOOHHQ�RSWLPDOH�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�FROOHJDoV�RQGHUOLQJ��PDDU�RRN�WXVVHQ�GH�

RUJDQLVDWLH�HQ�NODQWHQ��SDUWQHUV�HQ�OHYHUDQFLHUV��'LW�KHOSW�]H�RP�QLHXZH�LQVSLUDWLH�WH�YLQGHQ��0DDU�RRN�RP�HIŃFLÆQWHU�WH�

ZHUNHQ��QLHXZH�H[SHUWLVHV�DDQ�]LFK�WH�ELQGHQ�RI�ZDDUGH�WRH�WH�YRHJHQ�DDQ�KXQ�HLJHQ�GLHQVWHQ�RI�SURGXFWHQ��

.HQQLVLQWHQVLHYH�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�RUJDQLVDWLHV��WHDPV�RI�PHQVHQ�ńRUHHUW�RS�KHW�PRPHQW�GDW�LHGHUHHQ�RSWLPDDO�PHW�

elkaar kan communiceren én wanneer iedereen de juiste informatie heeft, kan delen én verwerken. Informatie in de vorm 

van getallen, cijfers, offertes, teksten, afspraken, data, documentatie, notulen of andere zakelijke content – alles wat je 

QRGLJ�KHEW�RP�MH�ZHUN�HIŃFLÆQW�WH�NXQQHQ�GRHQ�HQ�GH�MXLVWH�EHVOLVVLQJHQ�WH�QHPHQ��'H�URO�YDQ�,7�LV�GDDULQ�RQPLVEDDU��
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Introductie

+HW�VXFFHV�YDQ�RUJDQLVDWLHV�KDQJW�DI�YDQ�KXQ�YHUPRJHQ�RP�]LFK�WRW�HHQ�([WHQGHG�(QWHUSULVH�WH�RQWZLNNHOHQ��(HQ�([WHQGHG�

Enterprise is een organisatie die zich kenmerkt door optimale samenwerking. Binnen de organisatie - tussen mede-

werkers onderling en buiten de organisatie - met afnemers, partners, leveranciers en andere partijen. 

,Q�GLW�GRFXPHQW�]HWWHQ�ZLM�RQ]H�YLVLH�RS�GH�([WHQGHG�(QWHUSULVH�XLWHHQ��+HW�LV�HHQ�YLVLH�GLH�ZRUGW�RQGHUVWHXQG�GRRU� 

de observaties van gerenommeerde onderzoeksbureaus als IDC, Aberdeen, McKinsey en Gartner.  

We starten met een bondige beschouwing van een aantal essentiële technologische, sociale en economische ont- 

wikkelingen. Ook gaan we in op de uitdagingen die deze megatrends met zich meebrengen. Vervolgens zetten we 

uiteen waarom organisaties, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, hun kans op succes vergroten door zich te 

RQWZLNNHOHQ�WRW�HHQ�([WHQGHG�(QWHUSULVH��

AllSolutions leeft naar de principes van dit document. Het bevat de leidende ideeën die ten grondslag liggen aan onze 

huidige en toekomstige producten. Ik verwacht niet dat u na lezing van dit document uw hele organisatie omgooit.  

Ik hoop echter wel dat dit stuk u inspireert. En ik hoop dat het u helpt om een aantal onmiskenbare trends en uitdagingen 

te signaleren en er een antwoord op te formuleren. 

Peter Dieleman

Algemeen directeur AllSolutions
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Verandering is de standaard

Wij signaleren een aantal opvallende trends en ontwikkelingen op technologisch, sociaal en economisch gebied.  

In dit hoofdstuk zetten wij de meest bepalende ontwikkelingen op een rijtje. 

Technologische ontwikkelingen   

De techniek ontwikkelt zich in hoog tempo. De rekenkracht van computers neemt nog altijd toe, net als het geheugen 

en de opslagcapaciteit. Daardoor komen allerlei zaken binnen handbereik. Big Data – het verzamelen en analyseren van 

grote hoeveelheden informatie – is daar een goed voorbeeld van. Big Data is inmiddels gemeengoed, net zoals de cloud 

GHŃQLWLHI� LV�GRRUJHEURNHQ��2RN�GH�RSPDUV�YDQ�PRELOLW\� LV�RQRPNHHUEDDU��9ROJHQV�*DUWQHU�ZHUGHQ�HU� LQ�KHW�WZHHGH�

NZDUWDDO�YDQ������ZHUHOGZLMG�YRRU�KHW�HHUVW�VLJQLŃFDQW�PHHU�VPDUWSKRQHV�GDQ�JHZRQH�PRELHOH�WHOHIRRQV�YHUNRFKW��

We bevinden ons op een kruispunt in de tijd waarop tal van technologieën (social, analytics, mobile, cloud) ‘rijp’ worden 

en – veelal in combinatie met elkaar – voor geweldige, nieuwe mogelijkheden en revolutionaire omwentelingen zorgen. 

Sociale ontwikkelingen 

De duizelingwekkende snelheid waarmee de technische mogelijkheden zich ontwikkelen, zijn niet los te zien van een 

aantal opvallende sociale trends. De meest opvallende is misschien het feit dat, anders dan vroeger, iedereen nu met 

iedereen verbonden is. We zijn always on. Via uiteenlopende devices en tools razendsnel schakelen over de meest 

uiteenlopende onderwerpen is de gewoonste zaak van de wereld geworden, zowel zakelijk als privé. 

Deze technologische vernieuwingen en ontwikkelingen leiden tot nieuwe manieren van organiseren en (gedistribueerd) 

samenwerken. Mensen organiseren zich snel en eenvoudig met geavanceerde, gebruiksvriendelijke cloud-oplossingen 

YRRU�KHW�GHOHQ�YDQ�ŃOHV��KHW�PDQDJHQ�YDQ�SURMHFWHQ��KHW�PDNHQ�YDQ�DIVSUDNHQ��KHW�GHOHQ�YDQ�DJHQGDoV�HQ�KHW�VDPHQZHUNHQ�

aan documenten. De generatie jongeren die nu op school zit of studeert en over niet al te lange tijd op de arbeidsmarkt 

komt, weet niet beter. Zij jongleren als geen ander met al die verschillende media en weten probleemloos om te gaan met 

de vele mogelijkheden ervan. 

Economische ontwikkelingen

Door de opkomst van internet zijn grenzen vervaagd. Het afgelopen decennium is een echte global marketplace  

ontstaan. Technologie heeft tal van traditionele muren neergehaald waardoor organisaties klanten overal ter wereld 

kunnen bedienen. Zoals ze ook probleemloos samen kunnen werken met leveranciers en partners die zich overal  

ter wereld kunnen bevinden. De keerzijde van deze ontwikkeling is natuurlijk dat de concurrentie ook overal vandaan 

kan komen. 
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De Extended Enterprise 

Een snel veranderende omgeving en ingrijpende technische, sociale en economische ontwikkelingen stellen organi-

saties voor boeiende uitdagingen. Ze hebben grote impact op de manier waarop we leven, werken en ondernemen. 

We staan op de drempel van een nieuwe fase waarbij niet langer de mens centraal staat, maar de verbindingen tussen 

mensen onderling en de diverse netwerken en verbanden die ze vormen. Deze trend wordt bevestigd door gevestigde 

onderzoeksinstituten als Gartner en IDC. In die nieuwe fase maakt samen werken plaats voor écht samenwerken. 

Intensief samenwerken met afnemers, leveranciers, partners en andere partijen helpt organisaties nieuwe inspiratie te 

YLQGHQ��WH�LQQRYHUHQ��HIŃFLÆQWHU�WH�ZHUNHQ��SURFHVVHQ�XLW�WH�EHVWHGHQ��QLHXZH�H[SHUWLVHV�DDQ�]LFK�WH�ELQGHQ�HQ�ZDDUGH�

toe te voegen aan hun eigen diensten of producten. Mensen en hun onderlinge interactie staan daarbij centraal. Samen-

werken helpt ze om relevant te blijven. 

Er is één model dat naadloos binnen die ontwikkeling past. Een model dat optimale samenwerking en transparantie 

IDFLOLWHHUW�GRRU�JHVWURRPOLMQGH�FRPPXQLFDWLH�HQ�GH�EHVFKLNEDDUKHLG�YDQ�LQIRUPDWLH��'DW�PRGHO�LV�GH�([WHQGHG�(QWHU-

SULVH��'H�([WHQGHG�(QWHUSULVH�LV�HHQ�RUJDQLVDWLH�RI�HHQ�NHWHQ�YDQ�RUJDQLVDWLHV�ZDDULQ�VDPHQZHUNHQ�HQ�KHW�GHOHQ�YDQ�

kennis centraal staat. 

.HQQLVLQWHQVLHYH�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�RUJDQLVDWLHV��WHDPV�RI�PHQVHQ�ńRUHHUW�RS�KHW�PRPHQW�GDW� LHGHUHHQ�RSWLPDDO�

met elkaar kan communiceren en wanneer iedereen de juiste informatie heeft, kan delen én verwerken. Informatie in de 

vorm van getallen, cijfers, offertes, teksten, afspraken, data, documentatie, notulen of andere zakelijke content – alles 

ZDW�MH�QRGLJ�KHEW�RP�MH�ZHUN�HIŃFLÆQW�WH�NXQQHQ�GRHQ�HQ�GH�MXLVWH�EHVOLVVLQJHQ�WH�QHPHQ��6RFLDOH�WRROV�HQ�WHFKQRORJLHÆQ�

zoals prikborden of chat helpen medewerkers om snel met elkaar te schakelen. Onderzoek van McKinsey laat zien dat 

steeds meer bedrijven sociale tools en technologieën omarmen. Maar de adoptie van zaken als chat, sociale media of di-

gitale prikborden op de werkvloer alleen is niet genoeg. Uit research van Gartner blijkt dat juist de combinatie van com-

municatie, samenwerking, content management en social software van fundamenteel belang is voor de productiviteit en 

ńH[LELOLWHLW�YDQ�RUJDQLVDWLHV��'RRU�GLW�YLHUWDO�LQ�FRPELQDWLH�PHW�HONDDU�LQ�WH�]HWWHQ��ZRUGHQ�GH�ÄFKWH�V\QHUJLHYRRUGHOHQ�

bereikt, stelt Gartner. 

%LQQHQ�GH�([WHQGHG�(QWHUSULVH�EHVWDDW�PDDU�ÄÄQ�HQNHOH�YHUVLH�YDQ�GH�ZDDUKHLG��(U�LV�VSUDNH�YDQ�JURWH�RSHQKHLG�HQ�WUDQV-

parantie. Er bestaan geen eilandjes waar het om de automatisering gaat en geen silo’s waar het om informatie gaat. Eigen 

systemen en particuliere lijstjes zijn niet aan de orde. Alle informatie is betrouwbaar, actueel en centraal beschikbaar. 
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In zo’n kennisrijke omgeving werken mensen prettiger en krijgen ze meer gedaan. Bovendien wordt het door de be-

schikbaarheid van correcte informatie veel makkelijker om beslissingen te nemen en te sturen. Omdat dit over de tra-

ditionele muren van afdelingen heen gebeurt, heeft dit niet alleen impact op afzonderlijke medewerkers, maar op het 

succes en de slagkracht van de organisatie of de keten als geheel. 

Samenwerken en kennis delen zet zoden aan de dijk, laat onderzoek van Aberdeen Research zien. Bedrijven die samen- 

ZHUNLQJ�HQ�KHW�GHOHQ�YDQ�NHQQLV�DOV�WRSGRHOVWHOOLQJ�EHVWHPSHOHQ��SUHVWHUHQ�VLJQLŃFDQW�EHWHU�GDQ�EHGULMYHQ�GLH�GDW�

niet doen. 
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Een model voor de Extended Enterprise 

(HQ�([WHQGHG�(QWHUSULVH�LV�HHQ�RUJDQLVDWLH�ZDDU�VDPHQZHUNHQ�HQ�KHW�GHOHQ�YDQ�NHQQLV�GLHS�LQ�KHW�'1$�YHUDQNHUG�]LMQ��

Het is een organisatie waar alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde informatie digitaal beschikbaar is en 

JHGHHOG�NDQ�ZRUGHQ�PHW�GH�EXLWHQZHUHOG��(HQ�([WHQGHG�(QWHUSULVH�IDFLOLWHHUW�RSWLPDOH�VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�FROOHJDoV�

onderling, maar ook tussen de organisatie en klanten, partners en leveranciers. 

AllSolutions heeft een eenvoudig maar krachtig model ontwikkeld dat organisaties kunnen gebruiken om te bepalen in 

KRHYHUUH�]H�n([WHQGHGo�]LMQ��

Dit model meet organisaties langs drie assen: 

   Samenwerken en kennisdelen

     Digitalisering

     Online verbondenheid

2UJDQLVDWLHV�NXQQHQ�]LFK�RS�LHGHUH�DV�LQ�HHQ�DQGHUH�IDVH�EHYLQGHQ��VWDUWHQG��JHYRUGHUG��YROZDVVHQ���([WHQGHG�(QWHUSULVHV�

bevinden zich op elke as in fase 3 (volwassen).

Samenwerking en kennisdeling 

 • Fase 1 – startende samenwerking en kennisdeling

  De organisatie faciliteert en stimuleert samenwerking en kennisdeling. Er zijn bijvoorbeeld regels geformu-

leerd over de manier waarop collega’s samenwerken. 

 • Fase 2 – gevorderde samenwerking en kennisdeling

  Kennis wordt binnen de organisatie actief ter beschikking gesteld aan iedereen die daar behoefte aan heeft. 

De organisatie gebruikt software met sociale tools om samenwerken, communicatie en het delen van kennis te 

vergemakkelijken. 

 • Fase 3 – volwassen samenwerking en kennisdeling

  De organisatie beperkt samenwerking niet tot de muren van de organisatie maar werkt ook samen met klanten, 

leveranciers en partners. Kennis delen en samenwerken is een vanzelfsprekendheid geworden. De organisatie 

heeft de muren tussen de organisatie en de klant succesvol afgebroken. 
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Digitalisering

 • Fase 1 – startende digitalisering

  Alle gestructureerde informatie is digitaal beschikbaar. Gestructureerde informatie betreft gegevens die in een 

database opgeslagen kunnen worden. 

 • Fase 2 – gevorderde digitalisering

  Behalve gestructureerde informatie is ook ongestructureerde informatie digitaal beschikbaar. Denk daarbij 

onder meer aan brieven, memo’s, rapporten of tekeningen. De organisatie gebruikt hiervoor bijvoorbeeld een 

document management systeem. 

 • Fase 3 – volwassen digitalisering

  Zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie is digitaal voorhanden. Deze kennis wordt niet alleen 

intern gebruikt, maar kan ook snel en eenvoudig met de buitenwereld gedeeld worden. 

Online verbondenheid 

 • Fase 1 – startende online verbondenheid

  De organisatie heeft een intranet dat werknemers gebruiken om samen te werken en kennis te delen. 

 • Fase 2 – gevorderde online verbondenheid

  De organisatie gebruikt een intranet en andere tools of systemen voor interne samenwerking. De organisatie 

JHEUXLNW�HHQ�H[WUDQHW�RP�VDPHQ�WH�ZHUNHQ�HQ�RI�LQIRUPDWLH�WH�GHOHQ�PHW�SDUWQHUV��OHYHUDQFLHUV�HQ�NODQWHQ�

 

 • Fase 3 – volwassene online verbondenheid

  De organisatie stimuleert interne samenwerking én samenwerking met partners, leveranciers en klanten.  

+HW�RQGHUVFKHLG�WXVVHQ�LQ��HQ�H[WHUQH�LQIRUPDWLH�HQ�V\VWHPHQ�LV�YHUGZHQHQ��,HPDQGV�URO�ELQQHQ�KHW�V\VWHHP�

bepaalt welke kennis en systemen toegankelijk zijn. 
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Een voorbeeld

Bovenstaand diagram geeft een goed beeld van de manier waarop het model werkt. 

De organisatie waar het diagram betrekking op heeft, scoort hoog waar het gaat om de mate van online verbondenheid. 

Op het vlak van samenwerken en het delen van kennis, moet de organisatie nog stappen zetten. De digitalisering van dit 

bedrijf is gevorderd te noemen. 

Dat betekent concreet dat de organisatie kennisdeling al enigszins faciliteert en stimuleert. De organisatie stimuleert 

bovendien interne samenwerking én samenwerking met partners, leveranciers en klanten. Het onderscheid tussen  

LQ�� HQ� H[WHUQH� LQIRUPDWLH� HQ� V\VWHPHQ� LV� YHUGZHQHQ�� %HKDOYH� JHVWUXFWXUHHUGH� LQIRUPDWLH� LV� RRN� RQJHVWUXFWXUHHUGH� 

informatie digitaal beschikbaar.

digitaal

online
verbonden

samenwerken
en kennisdelen

ORGANISATIE
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Conclusie

'H�ZHUHOG�YHUDQGHUW�LQ�KRRJ�WHPSR��+HW�ELMEHQHQ��HQ�SURŃWHUHQ��YDQ�GLH�YHUDQGHULQJHQ�YUDDJW�RP�HHQ�RUJDQLVDWLH�GLH�

ńH[LEHO�HQ�DGDSWLHI�LV��8LW�DOOHUOHL�RQGHU]RHNHQ�EOLMNW�GDW�RUJDQLVDWLHV�GLH�VDPHQZHUNLQJ�HQ�KHW�GHOHQ�YDQ�NHQQLV�IDFLOLWHUHQ�

beter presteren dan organisaties die dat niet doen. 

'H�([WHQGHG�(QWHUSULVH�LV�HHQ�RUJDQLVDWLH�RI�HHQ�NHWHQ�YDQ�RUJDQLVDWLHV�ZDDULQ�VDPHQZHUNHQ�HQ�KHW�GHOHQ�YDQ�NHQQLV�

centraal staat. In zo’n kennisrijke omgeving werken mensen prettiger en krijgen ze meer gedaan. Bovendien wordt het 

door de beschikbaarheid van correcte informatie veel makkelijker om beslissingen te nemen en te sturen.

Intensief samenwerken met afnemers, leveranciers, partners en andere partijen helpt organisaties bovendien om nieuwe 

LQVSLUDWLH�WH�YLQGHQ��WH�LQQRYHUHQ��HIŃFLÆQWHU�WH�ZHUNHQ��SURFHVVHQ�XLW�WH�EHVWHGHQ��QLHXZH�H[SHUWLVHV�DDQ�]LFK�WH�ELQGHQ�HQ�

waarde toe te voegen aan hun eigen diensten of producten. 

Samenwerken helpt ze om relevant en succesvol te blijven.
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Over AllSolutions

AllSolutions is, sinds de oprichting in 1987, specialist op het gebied van geïntegreerde online bedrijfssoftware. Samen-

werking en kennisdeling binnen én tussen organisaties staan centraal binnen onze Software-as-a-Service oplossingen. 

AllSolutions maakt bedrijfsinformatie tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk voor iedereen op ieder device.

AllSolutions ondersteunt organisaties op het gebied van marketing & verkoop, personeelsmanagement, projectuit-

YRHULQJ��ORJLVWLHN��VHUYLFH�	�RQGHUKRXG��YHUKXXU��OHGHQ��	�OHHUOLQJEHKHHU��ŃQDQFLÆQ��NHQQLVPDQDJHPHQW��GRFXPHQW-

beheer, kwaliteitsmanagement en business intelligence. Wij richten ons op zakelijke dienstverleners, verenigingen, 

onderwijs(adviesdiensten), handel-, service en verhuurorganisaties en publieke instellingen. 
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