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1. BeDankt!

Hoe kunnen we iedereen ooit bedanken die ons geholpen heeft met dit 
boek? Er waren enorm veel mensen bij betrokken en zonder hun steun 
zou het niet mogelijk zijn geweest om aan het schrijven van dit boek te 
beginnen, laat staan om het af te maken.

Het schrijven van een boek is een beetje zoals een zwangerschap. Zodra 
je weet dat het gaat gebeuren, lijkt het allemaal nog houdbaar, contro-
leerbaar en denk je dat je nog eeuwen hebt voor het echt zal gebeuren. 
Je weet waar het begint en waar het eindigt. Denk je. In het begin merk 
je er niet veel van als je schrijft, het is iets wat gewoon deel uitmaakt 
van je dagelijkse leven, enigszins onopgemerkt. Daarna begint de druk 
zich op te bouwen, de deadline komt eraan. Je weet precies wat het 
eindresultaat zal zijn, maar je bent er nog niet. En dan eindelijk is het 
daar: het boek is geboren. De laatste weken en dagen waren zwaar, maar 
zodra het boek er dan is, vergeet je het allemaal. Het is alsof je hersens 
geprogrammeerd zijn om die laatste moeilijke momenten te vergeten. 

Nu klinkt dit een beetje negatief, maar dat is het natuurlijk niet. Een boek 
schrijven is, net als kinderen hebben, een van de geweldigste dingen die 
er is. Al je ideeën, visie, inzichten en dingen die in je gedachten leven, 
staan eindelijk op papier; soms erg gemakkelijk, soms na hard werken.

Terug naar het bedanken van mensen. Toen we eindelijk besloten om 
dit boek te schrijven, wilden we mensen om steun vragen door crowd-
funding. Dat ging ons niet om het geld (we zouden het boek anders ook 
geschreven hebben), maar het was eerder een manier om te kijken of 
anderen het idee ook steunden. En steun hebben we gekregen! Een hoop 
mensen geloofden in de noodzaak van het verhaal en lieten dit zien door 
het boek op voorhand te bestellen en fans te worden op sociale media.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar Fredo De Smet (@FredoFredonis). 
Niet alleen omdat hij ons uitnodigde op zijn wereldbekende @Gent_M 
evenement om over ons boek te praten, maar ook omdat hij de eerste 
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persoon was die het boek bestelde. Over een snelle gast gesproken. Be-
dankt Fredo!

Dit boek zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze Digital Transforma-
tion Modeling methodologie die deel uitmaakt van onze consultancy ac-
tiviteiten. Bedankt aan alle bedrijven en hun CEO’s die in ons geloofden 
en ons inhuurden om hen te helpen bij het opbouwen van hun digitale 
strategieën en toekomst. Weet dat we dankzij jullie de fundamenten van 
onze methodologie en dit boek hebben kunnen leggen.

We hebben dit boek niet alleen geschreven. Veel mensen hebben ons 
tips, advies, voorbeelden en ideeën gegeven. Dank aan hun allemaal, 
en nog een speciaal dankwoord voor Leo Neels, voor zijn steun voor het 
idee van de ‘legal shelter’. 

Er was ooit een stagiair die ons voor enkele weken ondersteunde. Een 
jaar later kwam hij terug voor enkele maanden. Beide keren maakte hij 
indruk op ons met zijn inzichten en frisse aanpak. We vroegen hem 
om wat onderzoek te doen voor het boek, maar zijn resultaten waren zo 
sterk dat we ze direct konden gebruiken, zonder al te veel aanpassingen. 
Deze stagiair is Sam Wouters en het is terecht om hem als coauteur en 
editor van het boek te beschouwen. Bedankt @SDWouters.

We willen ook onze vrouwen bedanken…we hebben nu een hernieuwd 
respect voor jullie zwangerschappen. 

Natuurlijk zijn we ongetwijfeld veel mensen vergeten te vernoemen: 
collega’s, vrienden, speciale vrienden, familie, voor hun steun en hun 
begrip: we hebben jullie verwaarloosd, dat weten we, en het zal niet nog 
eens gebeuren.

Tot slot willen we jou bedanken, de lezer. Niet omdat je een paar pa-
gina’s aan softe bedankjes hebt overleefd, maar omdat je geïnteresseerd 
bent in Digitale Transformatie en besloten hebt om ons boek daarover 
te lezen. We bedanken je voor je vertrouwen in ons.

Geniet van het lezen. Raak geïnspireerd. Denk. Doe!

Jo Caudron - @jcaudron
Dado Van Peteghem - @dadovanpeteghem
Als je in contact wil blijven, kan je ons volgen op:
http://www.digitaltransformationbook.com https://www.facebook.com/
digitaltransformationbook
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2. inleiDing

Sinds een hele tijd helpen we bedrijven inzicht te krijgen in hoe digitaal 
een verstorende impact kan hebben op hun toekomst. Hierbij adviseren 
we CEO’s uit nieuwsmedia, radio en tv, banken, HR, automotive, retai-
lers en vele andere sectoren over digitale transformatie. Nu recent ook 
internationale economen, consultancybedrijven en opiniemakers over 
het belang van digitale disruptie praten, merken we dat de algemene 
interesse in onze lokale markt sterk groeit.

We hebben onderling gediscussieerd of we onze visie, kennis en aanpak 
met iedereen zouden delen, we zijn tenslotte consultants en dit is onze 
corebusiness. Waarom geven we in dit boek onze expertise dan zomaar 
weg? Omdat kennis en inzichten verborgen houden voor een breed 
publiek een voorbeeld is van hoe mensen in het verleden zaken deden. 
Vandaag zien we dat het delen van informatie op een open en transpa-
rante manier, deel uitmaakt van een nieuw soort toekomstgerichte ma-
nier van samenwerken. En dat is een toekomst waarin wij geloven.

het Boek is een verhaal van hoop en opportuniteiten

Natuurlijk is digitaal verstorend. Maar dit boek is meer dan een opsom-
ming van alles wat bedreigd wordt door de impact van digitaal. We zijn 
er vast van overtuigd dat de meeste sectoren nog genoeg tijd hebben 
om te veranderen, met het oog op de toekomst. Digitaal creëert enorme 
opportuniteiten om nieuwe producten, diensten en bedrijven te ontwik-
kelen. Begrijpen hoe digitaal onze wereld en onze bedrijven transfor-
meert, is in het begin misschien best intimiderend, maar als je begint 
na te denken over hoe dingen anders kunnen worden aangepakt, en de 
kansen die dit biedt, zul je misschien zelfs optimistischer worden dan je 
ooit bent geweest. 
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Ja, ook op papier

Waarom schrijven we een papieren boek, over een digitaal verhaal? 
We zijn beiden diehard digitaal, maar toch denken we dat een papie-
ren boek het beste medium is voor het verhaal dat we willen brengen. 
Digitaal is niet altijd het beste antwoord op wat je doet. Je moet vra-
gen durven stellen en de realiteit van de huidige markt in overweging 
nemen. Deze realiteit is nog altijd dat de meeste mensen het liefste 
papieren boeken lezen.

het is geDeelteliJk gefinancierD Door crowDfunDing 

Digitaal heeft de kosten om een bedrijf te starten of een markt te betre-
den enorm verlaagd. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk je klanten iets 
te laten kopen nog voordat het product of de dienst klaar is. Platformen 
voor crowdfunding zoals Kickstarter en Indiegogo hebben bewezen dat 
voor goede ideeën het nodige geld bijeengebracht kan worden via men-
sen wereldwijd die deze ideeën steunen. We geloven in crowdfunding 
en hebben daarom onze netwerken uitgenodigd ons te steunen door het 
boek vooraf te bestellen. Hun vertrouwen in ons was een enorme moti-
vatie om dit boek te schrijven. We willen daarom alle mensen bedanken 
die ons gesteund hebben nog voor we één letter op papier hadden staan, 
we zijn enorm blij dat jullie vertrouwen hebben in onze boodschap.

het Bevat een methoDologie

Dit boek beschrijft onze Digital Transformation Modeling, een methodo-
logie met verschillende dimensies. 

We gaan uit van een strategisch kader voor bedrijven om de juiste op-
portuniteiten te identificeren en te definiëren en om na te denken over 
digitale transformatie. Uitgaand van 7 metaforen en meer dan 40 drivers 
of transformation biedt ons model bedrijven de mogelijkheid om ver-
schillende scenario’s te creëren die hen zullen helpen om hun toekomst 
beter te begrijpen.

Daarna concentreren we ons op het organisatiemodel dat nieuwe ideeën 
aanreikt over hoe een bedrijf zich zo kan organiseren dat het de bereid-
heid weerspiegelt om de nieuwe structuren, rollen en verantwoordelijk-
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heden aan te nemen die nodig zijn om dat toekomstbeeld in werkelijk-
heid om te zetten. 

Dat alles zou je moeten voorbereiden op een continue operationele wer-
kelijkheid van digitale transformatie.

ons verhaal is niet geBaseerD op acaDemisch onDerzoek

Het model voor digitale transformatie dat we voorstellen, is niet we-
tenschappelijk getest of onderzocht. Het is iets wat we hebben samen-
gesteld op basis van wat we geleerd hebben tijdens vele projecten met 
klanten uit verschillende sectoren. De algemene reactie van klanten die 
een beroep op ons doen, is dat deze eenvoudige en pragmatische no-
nonsense methodologie precies is wat ze nodig hebben om van start te 
gaan en uit te zoeken wat de toekomst voor hun bedrijf in petto heeft. 
We hopen van harte dat het ook jou kan inspireren om je bedrijf het 
digitale tijdperk in te loodsen.

nee, het gaat niet over De meDia-inDustrie

Het is niet onze bedoeling een boek te schrijven over hoe digitaal de 
media verandert. Dat onderwerp hebben we al uitgebreid behandeld 
in een vorig boek dat in 2011 is uitgegeven. Momenteel worstelen nog 
altijd heel wat mediabedrijven met digitale transformatie. Terwijl we 
dit schrijven, zijn kranten, tijdschriften, tv-zenders en andere soorten 
media volop bezig met digitale transformatie. Het resultaat van hun 
transformatieproces is nog onduidelijk, maar we zijn hoopvol gestemd 
over de toekomst van veel van die bedrijven. Het interessante aan de 
mediasector is dat hij illustreert welke weg ook vele andere sectoren 
zullen opgaan. De mediasector is heel concreet omdat we zelf allemaal 
mediagebruikers zijn en op die manier ook actief deelnemen aan zijn 
digitale disruptie. Het is erg tastbaar en daarom gebruiken we de media 
als referentie om te laten zien hoe ze met verschillende aspecten van 
digitale transformatie omgaan. 

Dit is niet enkel een marketingBoek

De voorbije jaren is digitaal behoorlijk verstorend geweest voor de 
traditionele marketing. De komst van nieuwe soorten digitale media 
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heeft marketeers gedwongen na te denken over interactieve manieren 
om met klanten te communiceren en met hen in dialoog te treden. Die 
evolutie is het onderwerp geweest van tal van studies, boeken en confe-
renties. Dit is niet het zoveelste boek in die reeks. Digitale transformatie 
gaat niet alleen over het aanpassen van je marketingaanpak, het gaat 
over het heroriënteren van je bedrijf om zo te kunnen omgaan met de 
uitdagingen en nieuwe kansen die digitaal op de markt teweegbrengt. 
We komen in een nieuwe fase terecht waar alle interne stakeholders bij 
betrokken zijn. Digitale transformatie is een zaak van het hele bedrijf.

Het gaat niet langer alleen om het aanpassen van de marketing, het 
bedrijf moet in zijn totaliteit veranderen. 

Dit boek is de herwerkte editie voor 2016. Het bevat verschillende nieu-
we hoofdstukken op basis van onze ervaringen in de vele workshops 
Digitale Transformatie die we sinds de eerste druk van het boek gegeven 
hebben. We willen onze klanten bedanken die ons de mogelijkheid heb-
ben gegeven om onze methodologie toe te passen. Verder bedanken we 
onze lezers uit bijna veertig landen voor hun feedback.



Hoe digitaal eindelijk 

belangrijk werd
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3. smile, Je zit in een crisis

De wereld bevindt zich nog altijd in een diepe crisis. Volgens velen is 
het een van de meest dramatische momenten uit de moderne economi-
sche geschiedenis. Europa, de VS en zelfs de opkomende BRICS-landen 
hebben zware klappen gekregen die gevolgen hadden voor zowel rege-
ringen, bedrijven als gewone mensen. 

Het is niet de bedoeling van dit boek de redenen en achterliggende 
mechanismen voor die specifieke situatie te verklaren. Het is ook niet 
onze intentie om iedereen depressief en pessimistisch over de toekomst 
te maken. Dit boek gaat over de grote uitdagingen die velen van ons te 
wachten staan en we willen daarbij inzichten en context verschaffen. 
Daarom is het belangrijk om te begrijpen waarom de huidige crisis zo 
anders is in vergelijking met wat we de voorbije eeuw in onze economie 
hebben meegemaakt. 

Zoals veel vorige crisissen begon deze Grote Depressie waarin we ons 
sinds eind 2007 bevinden, met een financiële crisis veroorzaakt door 
een gebrek aan liquiditeit. Het gevolg was dat het wereldwijde banksys-
teem bijna in elkaar stortte.

Overal ter wereld moesten regeringen tussenbeide komen en enkele van 
de grootste banken redden. Dat was blijkbaar de enige manier om te 
voorkomen dat de economie, en misschien zelfs de maatschappij zoals 
we die kennen, het zou begeven. De impact van die en andere politieke 
beslissingen zal waarschijnlijk nog heel wat jaren blijven nazinderen. 

Deze Grote Depressie legde de onderliggende bankencrisis bloot die de 
huidige situatie tot stand bracht. De ene crisis zette de andere in gang. 
De echte reden voor de bankencrisis was natuurlijk niet alleen het ge-
brek aan liquiditeit en ook niet het daaruit voortvloeiende wantrouwen 
tussen banken en de rest van de maatschappij. De echte reden van het 
probleem was vooral ethisch en filosofisch: het risico dat we namen 
door een handvol mensen het beheer in handen te geven van een gi-
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gantisch complexe, technisch-financiële constructie, die de ruggengraat 
vormt van een nog complexere wereld en economie. Door deze crisis 
werd duidelijk dat het systeem gewoonweg te complex was geworden, 
niemand was nog in staat het volledig te begrijpen en beheren. We doen 
allemaal ons uiterste best, maar we zijn niet langer slim genoeg om om 
te gaan met alle gevolgen van veranderingen in de wereld en de econo-
mie zoals we die vandaag kennen. 

Terwijl we dit boek schrijven, verschijnen de eerste tekenen dat het 
einde van deze economische crisis misschien in zicht is. Dat zou ons 
optimistisch kunnen stemmen, maar wereldwijd zijn er heel wat eco-
nomen die niet geloven dat deze crisis ooit zal eindigen. Ze hebben het 
over een systeemcrisis, een mogelijke reeks kleine en grote crisissen die 
elkaar opvolgen. Ze zijn het erover eens dat deze crisis niet was zoals 
vorige crisissen en dat maakt het bijna onmogelijk om te voorspellen 
wat er nu zal gebeuren. De economen zijn van mening dat als we het 
einde van de crisis definiëren als ‘terugkeren naar de normale gang van 
zaken’, dit niet zal gebeuren. Nooit meer. 

In de economie van morgen bestaat ‘normaal’ niet meer. De tijden 
waarin een recessie een paar jaar aanhoudt en dan gevolgd wordt door 
een relatief lange, stabiele periode van groei zijn voorbij. We moeten 
aanvaarden dat alles aan het veranderen is en dat de ene golf van veran-
deringen binnen de kortste keren door een volgende golf wordt gevolgd. 
Een belangrijk inzicht is dat verandering niet langer een eenmalig iets 
is: ’de media zijn veranderd, dus nu hebben we het wel weer even gehad’, dat 
is hoogstwaarschijnlijk niet wat ons te wachten staat. De media (en veel 
andere sectoren) zullen onophoudelijk met verandering geconfronteerd 
worden. Geloven dat er maar één transformatie zal gebeuren is een 
grote fout, het is een permanente toestand geworden. Iets wat vandaag 
werkt, kan het morgen plots laten afweten. Dit dwingt ons om veran-
dering als een permanente factor te zien, wat het moeilijk maakt om 
zevenjaarsplannen op te stellen. Hierdoor is het gevaarlijk om investe-
ringen op lange termijn te maken die je dwingen een bepaalde weg te 
volgen zonder dat je onderweg van koers kunt veranderen. Bedrijven en 
hun leiders die beseffen dat die uitdaging eraan komt, zijn de pioniers 
van morgen. Zij zullen een voorsprong nemen op de anderen.
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En dat is waar het verhaal weer een positieve wending neemt: hoe beter 
je begrijpt welke veranderingen op je afkomen, hoe sneller je erop kunt 
reageren en hoe beter jij en je bedrijf gewapend zijn om ermee om te 
gaan. Als er één ding is dat we uit deze crisis moeten leren, dan is het wel 
dat we een andere ingesteldheid nodig hebben. Eén die ons in staat stelt 
om snel te reageren op verandering in tijden die constant onzeker zijn. 
Zij die dat onder de knie hebben, zullen winnen. Deze veranderde inge-
steldheid zal een noodzaak zijn, want de impact van de financiële crisis is 
allesbehalve de enige uitdaging die we het hoofd zullen moeten bieden. 

Op lange termijn zullen we geconfronteerd worden met de gevolgen 
van de klimaatverandering en die zullen een enorme impact hebben op 
beleidvorming, economie en onze persoonlijke levens. De investeringen 
die nodig zullen zijn om af te rekenen met overstromingen en droogtes 
en om de eventuele migratie van miljoenen mensen op te vangen kun-
nen in de miljarden euro’s lopen en zal in heel wat landen een aanzien-
lijk deel van het bruto binnenlands product opslorpen. 

Tegelijkertijd zien we dat de aandacht verschuift van de traditionele (voor-
al westerse) supermachten naar nieuwe, opkomende economieën zoals 
Azië, Zuid-Amerika en Afrika, die langzaam maar zeker een deel van 
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onze dominantie overnemen. Dat zal niet alleen gevolgen hebben voor 
onze economie, maar mogelijk ook voor ons nationale zelfbewustzijn.

We ronden af met de meest nabije en waarschijnlijk grootste uitdaging 
op korte termijn: digitale transformatie. Wanneer het einde van de grote 
crisis bereikt wordt, zullen veel sectoren niet naar de normale toestand 
kunnen terugkeren. Het consumentenvertrouwen zal stijgen en consu-
menten zullen weer meer uitgeven, maar toch zullen veel traditionele 
bedrijven er niet in slagen hun oorspronkelijke positie te heroveren. Ze 
verliezen terrein omdat de regels in hun markt veranderd zijn, vooral 
door digitale disruptie. Veel sectoren zullen met de grootste uitdaging 
uit hun bestaan geconfronteerd worden: ze zijn verzwakt door de econo-
mische crisis en ze worden afgeremd door hun legacy business. Hierdoor 
zullen ze het moeilijk hebben om zich aan te passen aan de nieuwe re-
gels die de digitale verandering oplegt. De tijdelijke economische crisis 
zal vervangen worden door een langdurige structurele crisis die de kern 
van hun bestaan beïnvloedt. 

In dit boek zullen we sectoren bespreken die al met die evolutie gecon-
fronteerd werden en het nauwelijks overleefd hebben. We zullen het 
ook hebben over andere sectoren die nu al in zwaar weer zitten of daar 
in de nabije toekomst in kunnen belanden.

Moeten we dan toch maar depressief worden? Dat is afhankelijk van 
waar jij staat en hoe je met digitale vernieuwing omgaat. Dit boek wil je 
laten inzien wat de stuwende krachten van digitale transformatie zijn 
en hoe die invloed kunnen hebben op jouw bedrijf. Het helpt je inzicht 
te krijgen in hoe de toekomst van jouw branche eruit kan zien en welke 
rol jij daarin kunt spelen. Tenminste, als je sommige van de basisregels 
waarmee je zo lang gewerkt hebt, wilt en kunt aanpassen om zo de 
kracht van digitale verandering te omarmen.

Op zichzelf is digitaal geen vernietigende kracht. Het is een kracht die 
mensen, bedrijven en bewegingen emancipeert. Een kracht die nieuwe 
opportuniteiten en kansen creëert om dingen te doen die vroeger on-
denkbaar waren. Als we deze digitale kracht op een positieve manier 
gebruiken, zal die in de toekomst een enorme waarde creëren. Niet al-
leen op het vlak van inkomsten en winst, maar het zou ook kunnen dat 
digitaal oplossingen aanreikt voor de grote, wereldwijde uitdagingen 
die op ons afkomen. 
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Een laatste tip: als je bedrijf niet presteert zoals het zou moeten, geef 
dan niet automatisch de economische crisis de schuld. Overweeg ook 
eens of je misschien in een structurele crisis bent beland: de disruptie 
en transformatie van je sector. 


