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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



Een Digitale strategie gaat niet over technologie

• Een digitaal bedrijf is een organisatie die de relatie met zijn 

medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen via digitale 

netwerken ondersteunt.

• Een organisatie die de nieuwe kansen van digitale technologie 

maximaal benut om concurrentievoordeel te behalen.

• Een organisatie die ingericht is om zijn klanten digitaal te bedienen als 

vervanging of aanvulling op traditionele kanalen.

• Digitale transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact 

van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van 

bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en zelfs maatschappij.
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Wat is een Digitale Business transformatie
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Definitions:

Digital Business: een organisatie 

die digitale technologieën inzet om 

inkomsten via innovatieve 

strategieën, producten, processen 

en ervaringen te creëren.

Digitize Operations: het 

toepassen van technologieën en 

middelen. Een digitaal 

ondersteund verkoopkanaal is één 

voorbeeld van een digitale 

verbetering.

Digitalize Marketing: het proces 

voor het inzetten van 

gedigitaliseerde oplossingen als 

nieuwe bron van inkomsten, groei 

en operationele resultaten.



De Value tree van een digital business
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Samenhang van de bouwblokken
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Business strategie

Business model

Verdien model

Digitale business strategie

Digitale strategie

Digitalize

Operations
Digitize

Marketing

ICT fundament

Technologische innovaties

Digitale business gebieden

Digitale roadmap

organisatie

financieel

technologie

•Digital data

•Sensors

•Internet of Things

•Big Data

•Virtual Reality

•Intelligent

•Artificial Intelligence

•Drones

•Robotics

•Electronic Cars

•3d printing

•Connected world

•Platforms

•Blockchain

•Enterprise Service Bus

•API’s

•Security

Cloud / agile

Open / connected

Compliant / sharing

Zero proces cost

Back-frontoffice

integration

Experience
• Simplicity

• Personalization

• One conversation

• Make it matter

Customer 

journey

Data driven

Software driven
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Hoe we gezamenlijk de digitale strategie vormgeven

Awerness

seminar 
´the digital future

(in now)´
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