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Over WeDoDigital

In veel MKB bedrijven wordt er te weinig gebruik 

gemaakt van hoogwaardige externe expertise 

(strategisch en operationeel) en daar valt veel winst 

mee te behalen. Door kennis en ervaring in te 

brengen is het mogelijk om uw commerciële en 

financiële positie te verbeteren. 

Wij hebben onze ervaring en kennis opgedaan bij 

grote advies en ICT bedrijven in diverse 

marktsegmenten en opereren op het snijvlak van 

business en ICT. Wij begrijpen ook de 

sierteeltmarkt.
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Wat doet WeDoDigital

Wij ondersteunen bedrijven bij het maximaal benutten van 

de digitale mogelijkheden, waardoor deze bedrijven 

efficiënter en commercieel slagvaardiger worden en 

opgewassen zijn tegen de opkomende (disruptieve) 

concurrentie. 

Dit doen we door middel van:

1. Bedrijven meer inzicht te geven in kansen en 

bedreigingen van de digitale revolutie

2. Gezamenlijk de digitale strategie vormgeven

3. De huidige ICT omgeving beoordelen op `digital 

readiness`

4. Veranderingsplannen en business cases 

ontwikkelen voor de digitale transformatie

5. Begeleiden van de digitale transformatie projecten
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Sierteelt

AGF



MKB monitor 2016
wat zijn de prioriteiten van groot MKB
Meer gebruik van digitale middelen

• Meer tijd om via social-media te communiceren.

• Online vindbaarheid verbeteren.

• Meer automatiseren en een webwinkel maken.

• Front – backoffice integratie

Acquisitie

• Professionalisering, keurmerk hanteren. Meer acquisitie om groei te realiseren.

• Consequente acquisitie verbeteren.

• De eerstvolgende stap is klanten werven en onze acquisitie in gang trekken.

• Meer commerciële slagkracht. Meer en betere acquisitie en public relations.

• Groei

Organisatorische veranderingen

• Processen beter op elkaar aan laten sluiten. Dat is op zich is een blijvend proces. Qua bedrijfsstructuur moet er nog 

het een en ander gebeuren.

• Efficiëntere werkmethodes, uitbreiden capaciteit.

• Ordelijker en doelgerichter werken, zodat er met meer efficiëntie is en minder inspanning nodig is.

• Meer structuur aanbrengen in de organisatie.

• Efficiency verhogen , risico verlagen
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MKB trends 2017
wat verwacht groot MKB 

• Van automatiseren naar digitaliseren (STP)

• Digital first strategie

• Mobile first strategie

• Front-backoffice integratie

• Data gaat de wereld besturen

• Virtualisatie wordt de nieuwe beleving

• De rol van de toekomst:

• Platform

• Brand butsers

•
Modulaire business modellen

• ecosystemen
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Van automatiseren naar digitaliseren
…hiervoor is een moderne en solide ICT omgeving nodig
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Digital wordt onderdeel van de business strategie van bedrijven

Van single channel naar omni channel denken

Het beïnvloeden van de customer experience

Front-office Back-office integratie

Data transparancy

Data gedreven organisaties (inzicht)

Nieuw digitaal businessmodel

Van product naar netwerk (ecosystemen)

24/7

... en daarna Internet of Things, data analitics, visualisatie, kunstmatige intelligentie, robotica…

moderne en solide ICT omgeving



Van automatiseren naar digitaliseren
…hiervoor is een moderne en solide ICT omgeving nodig
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Huidige IT omgeving

IT modernisering

Digitale transformatie

Service bus

API interfaces

Agile

Hybride cloud

Digital first , mobile first

Digitale klantervaring

Back-office Front-office

Ecosystemen integratie

Internet of Things

Big data analytics

Visualisatie

Kunstmatige Intelligentie

Cybersecurity



Architectuurmodel voor de toekomst - sierteelt
Plug & Play
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Enterprise Service Bus

Voorbeelden

• MuleSoft

• API Connect

• Tibco

• Biztalk

CRM

Voorbeelden

• Hippo

• SalesForce

• Exact

ERP

Voorbeelden

• MatchOnline

• Koper

• Profware / Navision

• Axerio

F&A

Voorbeelden

• Exact

• Twinfield

• …

Aanbod

Voorbeelden

• FloraXchange

• FloraMondo

• PlantConnect

• …

Vraag

Voorbeelden

• MatchOnline

• Koper

• Profware / Navision

• Axerio

BI Payment Transport

Voorbeelden

• HubWays

• TMS

• Ortec

• …

Voorbeelden

• PayPal

• Ayden

• …

OverigeOffice

Voorbeelden

• Quality

• Sustainability

• Marketing

API´s API´s API´s API´s API´s

API´s API´s API´s API´s API´s

Voorbeelden

• SpagoBI

• Pentaho

• …

Voorbeelden

• Office 365

• ….

• …



Standaard services 
…zelf doen of inkopen?
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“Doe waar je goed in bent en besteed de rest uit aan andere bedrijven die 

daar veel beter in zijn, dan zal je zien dat je flexibeler wordt en sneller kan 

innoveren”



Conceptueel model voor digitale keten integratie
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Conceptueel model voor digitale keten integratie
sierteelt
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eTail Consumer

Detail

Retail

Profiel:

• regio

• segment

• omvang

• doelgroep

• style

• voorbeeld soorten

Aanbevelingen:

• Obv vorige aankopen

• Obv andere aankopen in

het segment

• Obv markt style trends

• Obv aanbod

• Social Listening

big data / business analitics / predictive analitics
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Bent u klaar voor de (digitale) toekomst? 
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• Are you compliant? Ofwel: is uw informatiehuishouding gericht op het delen van 

informatie in de keten en gebruikt u hiervoor de juiste, uitwisselbare, coderingen en is 

uw data kwaliteit op orde? 

• Are you locked in? Ofwel: bent u klaar voor aansluiting van uw processen en systemen 

op de keten?

• Are you ready for online? Ofwel: bent u klaar om uw klanten te bedienen met producten 

en diensten die aansluiten bij een online afzet naar de consument? Heeft u die 

producten? Is de kwaliteit van deze producten geschikt voor deze markt? Heeft u de 

productinformatie? En kan de logistiek het aan?

• Are you learning? Ofwel; bent u klaar voor het managen van uw business en proces op 

basis van feiten in plaats van gevoel?

• Are you demanding? Ofwel: gaat u aan de slag om samen met partners na te denken 

over hoe nieuwe technologie uw wereld kan veranderen? Zonder primair te kijken naar 

kleine verbeteringen en per sé binnen de gebaande paden te blijven? En bent u de klant 

die de technologie-leverancier de juiste vragen stelt?



Is uw IT klaar voor de (digitale) toekomst? 

13 WeDoDigital

• Robuust

• Flexibel

• Open

• Efficiënt

• Gebruikt voor:

• Toekomst vaste 

architectuur

• Geïntegreerde 

automatische verwerking 

(STP) 

• Back-office Front-office 

integratie

• Efficiëntere werkmethodes

• Proces optimalisatie



De weg naar een beter IT omgeving
…begint met een meting (digital readiness scan)
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Aanpak van een Digital Readiness Scan
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Interview/workshop:
• Business strategie

• Digitale visie en strategie

Interview/workshop:
• IT strategie

• Business/IT gap analyse

IT onderzoek:
• Hardware, netwerk, software, processen, financieel, 

organisatie en governance, leveranciers, service 

management en service levels, IT architectuur, 

applicatie landschap, security, business conitnuity

IT gap analyse en oplossing:
ToBe IT landschap omgeving,

Roadmap verbeteringsprojecten, High-level business 

cases, Make & Buy advies

Verhoogde waarde van IT:
• Efficiëntere werkmethodes, proces optimalisatie, 

geïntegreerde automatische verwerking (STP), 

Back-office Front-office integratie, MIS, etc

• High-level business cases

Eind presentatie en rapport

(in ppt)

Digitale 

mogelijkheden

• Insight & awareness

• Heide sessie 

(digitale strategie)

4 maanden doorlooptijd
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Wat wordt er van u verwacht

..om van de digital readiness scan een succes te maken

• 1 interview met alle directie en management leden (2uur)

• 4 terugkoppelsessies naar het Directie/Management team (1uur)

• Interviews met business managers om processen te begrijpen

• 1 dagdeel met het Directie/Management team om inzicht te geven in 

de Digitale ontwikkelingen en mogelijkheden 

• 1 dagdeel met het Directie/Management team om de Digitale strategie 

vorm te geven

• Interviews met het ICT team en eventueel partners/leveranciers

• Toegang tot ICT documenten, zoals: architectuur, applicatie lijst, 

infrastructuur ontwerp, rapportages, budgetten, contracten, etc

• De finale presentatie (2-3 uur)
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Output van een Digital Readiness scan

• Een IT modernisatie plan,

• Een Digitale strategie document, met verschillende 

scenario´s en aanbevelingen,

• Een Component Business Model waarin aangegeven is 

wat de onderscheidende  en business kritische 

processen van het bedrijf zijn,

• Een high-level doel architectuur en oplossing,

• Een roadmap voor de implementatie van de 

aanbevolen IT modernisatie en digitale strategie,

• Business cases voor de roadmap projecten
(investeringen, besparingen, doorlooptijd,

risico identificatie, kritische succes factoren, etc),

• Aanbevolen implementatie aanpak
(inclusief make or buy adviezen),

• …geheel in profesioneel powerpoint/pdf formaat.
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een plan en aanpak 

voor uw digitale 

toekomst



Invulling van een Digital Readiness Scan
WeDoDigital neemt de End2End verantwoordelijkheid
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WeDoDigital

Subject Matter 

Experts

-Security

-Business 

Continuity

-IT asset 

management

Subject Matter 

Experts

-ESB / API

-SaaS 

oplossingen

Subject Matter 

Experts

Business 

Domein expert

Klant



Is dit interessant voor uw bedrijf? 
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