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“We kijken te veel naar  
de horizon en te weinig  

naar wat er aan onze  
voeten ligt”

voorwoord
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De afgelopen twintig jaar werd het tempo van 
innovatie in organisaties bepaald door het continu 
verschijnen van nieuwe technologie. Internet, 
e-mail, e-commerce, social media, smartphones, 
cloud en big data zijn stuk voor stuk technologie-
gedreven ontwikkelingen die hebben gezorgd 
voor de introductie van nieuwe businessmodel-
len, voor de komst van nieuwe start-ups en het 
ten onder gaan van bekende en gewaardeerde 
bedrijven. 

Eerst lieten we ons overvallen door de snelheid 
waarmee nieuwe technologie onderdeel werd van 
onze levens en ons werk. Vervolgens kregen we 
door dat elke revolutionaire ontwikkeling wordt 
opgevolgd door iets nieuws. Iets dat nog revolu-
tionairder is dan de vorige ontwikkeling. En dus 
kijken we met z’n allen naar de horizon. Op zoek 
naar the next big thing. In een poging de concurren-
tie te snel af te zijn.
 
Ondertussen vergeten we echt gebruik te maken 
van de mogelijkheden van de technologie van 
vandaag. We kijken naar de horizon, maar we 
zien niet wat er al aan onze voeten ligt.

Een andere aanpak is nodig
De ontwikkeling van nieuwe technologie houdt 
niet op. Artificial intelligence, augmented en 
virtual reality, blockchain. Allemaal voorbeelden 
van relatief nieuwe technologie waar nog heel 
veel waarde mee is te creëren. Is dat eenvoudig? 
Nee. Technologie is complex en mensen en orga-
nisaties veranderen langzaam. 
 
Tegelijkertijd roept gebruik van deze technologie 
ethische vragen op. Hoever laten we technologie 
toe in onze levens, wat is de impact van robotise-
ring op onze werkgelegenheid, hoe bewaken we 
onze privacy in een wereld waar technologie-
bedrijven graag allerlei data over ons gedrag 
gebruiken? Allemaal terechte vragen die we als 
samenleving moeten beantwoorden, maar die  
het benutten van technologie er niet makkelijker 
op maken.

Organisaties ervaren deze complexiteit en komen 
tot het inzicht dat bestaande processen en struc-
turen belemmerend werken in het overwinnen van 
de complexiteit. En daarom gaat het in menige 
strategische verkenning en jaarplan niet alleen 
over de impact van technologie, maar over nieuwe 
manieren van samenwerken, over het belang van 
innovatie, over wendbaar zijn en over nieuwe 
manieren van organiseren. 
 
Wij geloven dat de organisatievraagstukken van 
deze tijd een nieuwe aanpak vragen. Een aanpak 
die zich niet laat vatten in een eenvoudig stap-
penplan of in het inschakelen van één specifieke 
expertise. De complexiteit van veranderen vraagt 
om het verbinden van verschillende competenties. 
Niet om stelligheid, maar om nieuwsgierigheid.

Tijd voor frisse denkers en doeners 
Als New Nodes helpen wij organisaties de moge-
lijkheden van nieuwe technologie te benutten. 
Wij doen dat met kennis over technologie en  
kennis over de werking van organisaties. Maar 
we zijn ervan overtuigd dat dit niet voldoende is. 
En daarom onderhouden wij een groot netwerk 
met mensen uit andere disciplines. Sociologen, 
uitvinders, antropologen, programmeurs en 
vormgevers vormen de knooppunten (of in het 
Engels: nodes) in ons netwerk. In dit magazine 
nemen we je mee in de vraagstukken van deze tijd, 
maak je kennis met enkele frisse denkers en doeners 
uit ons netwerk en lees je hoe zij ons helpen van 
waarde te zijn voor onze opdrachtgevers.
 
Johan ten Dolle
Maarten Kuiper
Migiel Gloudemans
Willem-Jan Swiebel

node noun [ C ]: 
node is de Engelstalige term voor knoop of knoop-
punt in een netwerk. De term komt vooral voor in 
wiskunde, informatica en techniek.



6

 Aan je organisatie bouwen,  
 letterlijk steen(tje) voor steen(tje).  
 Samen met LEGO Serious Play  

 specialist Wiro Kuipers organiseerden  
 wij een bijeenkomst om een  

 veranderprogramma bij drie samen wer-  
 kende gemeenten te actualiseren.  

 Een serieuze sessie met  
 een speelse twist. 

We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners

Lego Serious PlayDigitalisering voor iedereenInzichten met dataDigitaal innoverenSamenwerken in ICTFrisse denkers en doenersNetwerkWendbare organisatiesDatavisualisatieCorporate antropologieVisual storytelling

Denken met  
je handen
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Wie
• Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, 

DOWR ICT samenwerking
• Wiro Kuipers, Zin in de Zaak
• Migiel Gloudemans, New Nodes
 
Case
Bij New Nodes zijn wij constant op zoek naar 
eenvoudige manieren om complexe materie over 
te brengen. In een opdracht van de agemeenten 
Deventer, Olst-Wijhe, Raalte heeft Migiel met 
Wiro daarom LEGO Serious Play (LSP) ingezet, 
om met zo’n 20 mensen tot een actualisatie van 
een groot veranderprogramma te komen. De 
kern van dit programma was het samenvoegen 
van drie applicatielandschappen met als doel de 
samenwerking tussen de drie gemeenten mogelijk 
te maken.
 
Wat is LEGO Serious Play?
Wiro: “LSP is een door LEGO zelf ontwikkelde 
werkwijze waarmee het welbekende speelgoed 
ingezet wordt om groepsgewijs serieuze vraag-
stukken op te lossen. De werkwijze leent zich bij-
voorbeeld heel goed om scenario’s uit te bouwen 
en spelen, en zo strategische principes duidelijk te 
maken. In het bijzonder valt daarbij op dat LSP 
de verbeelding prikkelt.”
 
Migiel: “Het helpt je ‘denken met je handen’ 
en brengt je op nieuwe inzichten. Bovendien 
bracht het alle deelnemers bij elkaar. Iedereen 
voelde zich heel betrokken. En dat was zichtbaar, 

iedereen leunde de hele bijeenkomst voorover, in 
plaats van “sit back” aanwezig te zijn.”
 
Wiro: “Uiteindelijk draait het vooral om:  
‘samen hetzelfde zien’. LSP helpt om helderheid 
te vinden in abstracte vraagstukken - en die  
vanuit meerdere perspectieven te bekijken.”

Uitkomst
Na het vaststellen van de doelstellingen voor de 
sessie met Wiro, hebben we LSP gebruikt om 
stakeholders hun beeld van de stand van zaken 
van het programma te laten bouwen. Dit ging in 
verschillende stappen. Van eenvoudige opdrach-
ten - bouw een dier -, naar steeds abstractere 
vragen - verbeeld hoe jij de samenwerking ziet. 
Vooral de verhalen bij de bouwwerken spraken 
boekdelen! 

Takeaways
• Lego Serious Play (LSP) werkt in alle situaties 

waar mensen samenwerken, ongeacht de 
branche.

• LSP helpt bij de verduidelijking van abstracte 
begrippen, bijvoorbeeld wat is ‘modern 
leiderschap’ of wat betekent ‘duurzame inzet-
baarheid’?

• Zet LSP in bij de bepaling van je identiteit en 
strategie.

Meer weten over LSP en Wiro’s werk?  
Kijk dan op www.zinindezaak.nl
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De aandacht voor digitalisering aan de bestuurs-
tafel is enorm toegenomen. Goed nieuws voor de 
samen werking van de ICT-manager met zijn of 
haar bestuur zou je zeggen. Helaas is die 
conclusie voor veel organisaties te kort door de 
bocht. Want aandacht voor digitalisering op 
bestuursniveau is één ding, maar een goede 

strategische dialoog op directie en bestuursniveau 
vraagt meer dan dat.

Een paar tips voor bestuurders, ICT-managers 
en business managers voor een volwassen dialoog 
over digitalisering.

Digitalisering is van én  
voor iedereen

Tips voor de bestuurder, ICT-manager en business manager

Tien jaar geleden was een veelgehoorde klacht onder 
ICT-managers dat ICT als onderwerp nauwelijks op de 

agenda stond van directie en bestuur. Hoe anders is dat 
nu. Er zijn nog weinig bestuurders te vinden die niet het 
belang inzien van digitalisering en die niet geloven dat 
technologie van strategisch belang is. Niet voor niets 
wordt bij steeds meer vacatures in raden van bestuur 
en toezicht gevraagd om specifieke kennis en ervaring 

op het gebied van digitalisering. 

maarten kuiper
maarten@newnodes.nl
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Tips voor de bestuurder
Digitalisering raakt de hele organisatie. Als 
bestuurder heb je dan ook een belangrijke rol in 
het uitdragen van de impact van digitalisering en 
de gevolgen hiervan voor de organisatie. Om dit 
verhaal goed uit te kunnen dragen is het allereerst 
van belang om een visie van de organisatie op 
digitalisering te ontwikkelen. Hoe helpt technolo-
gie ons met het realiseren van onze strategische 
ambities? Op welke manier biedt digitalisering 
kansen en waar is het een bedreiging? Wat is het 
gedeelde beeld over de inzet van technologie in 
onze organisatie? 

Deze vragen zul je allereerst zelf moeten beant-
woorden voordat je op de zeepkist gaat staan. 
Zorg er daarom voor dat er op het niveau van 
bestuur en directie een goed gesprek plaatsvindt 
over deze vragen en dat de uitkomsten van dat 
gesprek op een bondige en heldere manier 
gecommuniceerd kunnen worden naar de rest 
van de organisatie. Vraag je ICT-manager en een 
business manager om deze strategische dialoog 
samen met jou te organiseren en voor te bereiden. 
Het stellen van de vraag is de eerste stap op weg 
naar het antwoord. 

Tips voor de ICT-manager 
Als ICT-manager kun je je op veel verschillende 
manieren verhouden tot digitalisering. Vind je 
strategievorming vooral een taak van je bestuur en 
vind je dat je eigen rol vooral is om technologie te 
implementeren en onderhouden? Dat kan een 
prima keuze zijn, maar zorg dat je met je collega’s 
een gedeeld beeld hebt over jouw rol in de digita-
liseringsopgave. En als je er zo over denkt: wat zou 
er gebeuren als je wel meedenkt over de strategie?

De digitaliseringsopgave is voor ICT-managers 
in veel organisaties een kans om zichzelf en hun 
afdeling steviger te positioneren dan de ondersteu-
nende dienst die het vaak is of is geweest. Stel je 
bestuurder voor om samen een congres of confe-
rentie te bezoeken over digitalisering. Zo’n gedeelde 
ervaring kan het begin zijn van een goed gesprek 
met je bestuurder over digitalisering en mogelijk 
van een nieuwe rol voor jou en jouw afdeling.

Tips voor de business manager
Tot een paar jaar geleden kon je zeggen dat 
technologie een verantwoordelijkheid was van  
je collega’s van de afdeling ICT. Jij bent verant-
woordelijk voor het primaire proces en daar heb 
je je handen vol aan.

Helaas red je het in de huidige tijd met deze opstel-
ling niet meer. Om je primaire proces optimaal 
te laten verlopen ben je afhankelijk van de afdeling 
ICT en een veelheid aan externe leveranciers. 
Alleen al ervoor zorgen dat deze partijen tijdig 
leveren wat jij nodig hebt, is een belangrijk onder-
deel van je werk geworden. Daarnaast melden 
zich regelmatig nieuwe startende bedrijven met 
interessante digitale producten. Het beoordelen 
hiervan kost tijd en vraagt kennis en kunde op 
het gebied van digitalisering. 

En dat geldt ook voor de mensen in jouw afdeling. 
Hebben zij de digitale vaardigheden die nodig 
zijn in hun werk? Selecteer je daarop bij het werven 
en aannemen van nieuwe medewerkers? Of je het 
nu wilt of niet: digitalisering is een belangrijk 
onderdeel geworden van je werk. Vraag je collega 
ICT-manager of er opleidingen zijn op het gebied 
van digitalisering die hij of zij kan aanbevelen. Je 
steekt er zelf wat van op en je hebt er met je collega 
ICT-manager een nieuw gespreksonderwerp bij.

Digitalisering is van iedereen en daarmee ook 
een verantwoordelijkheid voor iedereen. Wacht 
niet op het initiatief van anderen, maar kijk hoe 
je vanuit je eigen rol bij kunt dragen.

‘De aandacht voor digitalise ring 
aan de bestuurstafel is enorm 
toegenomen’
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 Het verhaal achter de data onthult  
 door data visualisatie. Nadieh Bremer is  

 data visualization designer en heeft  
 zich gespecialiseerd in het visualiseren  

 van complexe datasets. 

We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners

“A data visualization says more 
than a 1000 data points”
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Wie
Nadieh Bremer, Visual Cinnamon
 
Nadieh werkt onder meer voor techbedrijven als 
Google News Lab, kleine start-ups en publicaties 
als The Guardian en weet als geen ander veel 
data op een heldere, unieke manier in beeld te 
brengen. 

Wat is data visualisatie?
Nadieh: “Mensen zijn visuele wezens. Evolutie 
heeft onze hersens zo ontwikkeld dat we ontzet-
tend snel input via onze ogen kunnen inschatten: 
trends, patronen, afwijkingen. Data visualisatie 
is het omzetten van getallen of andere gegevens 
naar vormen, kleuren, en andere geheel visuele 
elementen. Data visualisatie is daarmee speci-
fiek bedoeld om data inzichtelijk te maken voor 
mensen.
 
Voor de meeste organisaties heeft het verzamelen 
van data pas nut als er ook iets met de data ge-
daan wordt. Als er inzichten uit worden gehaald 
die het functioneren van het bedrijf efficiënter of 
beter maakt.

Met behulp van algoritmes kunnen we steeds 
meer ‘inzichten’ vergaren, maar zodra een mens 
die inzichten moet gaan begrijpen en het over-
zicht moet gaan ‘opbouwen’ in zijn of haar hoofd, 
dan zijn er visualisaties van de uitkomsten van de 
algoritmes nodig.”

Benieuwd naar het werk van Nadieh? 
Bekijk het op www.visualcinnamon.com.
 
 Takeaways
• Data visualisatie helpt mensen trends, patronen 

en afwijkingen in data te herkennen.
• Maak data en resultaten inzichtelijk voor je 

organisatie met visualisaties, zodat de juiste 
beslissingen kunnen worden gemaakt.

• Gebruik data visualisatie om collega’s of 
klanten te overtuigen van een inzicht die je 
hebt gevonden in de data.
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Slimmer gebruik van data komt met de 
belofte van eindeloze mogelijkheden en 
grote onbenutte waarde. Als je maar 

genoeg data hebt, dan volgen er vanzelf 
briljante inzichten. De praktijk blijkt een 
stuk weerbarstiger. De kwaliteit van de 
data is toch niet optimaal, een goede 
data scientist is niet eenvoudig gevon-
den en een correlatie is nog geen in-

zicht. Het creëren van inzichten uit data 
is zeker niet onmogelijk, maar kent een 

aantal belangrijke aandachtspunten.

Briljante inzichten
met data

willem-jan swiebel 
willemjan@newnodes.nl
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1. Op welke vraag zoek je een antwoord? 
Hoe vergroten we onze omzet bij bestaande 
klanten? Data kan helpen bij het beantwoorden 
van deze vraag, maar daarvoor is het eerst nodig 
om een aantal deelvragen te formuleren. Welke 
klantgroepen kan ik onderscheiden op basis van 
historisch koopgedrag? Clustering helpt om deze 
vraag te beantwoorden. Aan welke producten 
heeft mijn klant behoefte? Met A/B-testen kun 
je laten zien welk product het goed doet bij welk 
klantsegment. Begin kortom met het formuleren 
van concrete onderzoekbare vragen en deelvra-
gen. Data kan veel antwoorden geven, maar je 
moet wel eerst een goede vraag stellen.

2. Weet je welke data je nodig hebt?
Als je weet op welke vragen je een antwoord 
zoekt, kun je bepalen wat je hiervoor nodig hebt. 
Het belangrijkste ingrediënt is de data, maar van 
welke kwaliteit moet deze zijn, hoeveel data heb 
je nodig en in welk detailniveau? Een scherpe 
onderzoeksvraag helpt je te bepalen welke data je 
nodig hebt.

3. Begrijp je wat de data laat zien?
Een scherpe vraag, geschikte data, moderne  
tools en een goede data scientist. Meer heb je niet 
nodig voor het vinden van verbanden en relaties. 
Maar begrijp je ook wat deze relaties betekenen? 
Heb je alle variabelen in beeld en begrijp je hoe 
deze op elkaar inwerken? Een goede data-analyse 
vraagt niet alleen om kennis van data en analyse, 
maar ook van menselijke kennis en ervaring van 
het onderwerp. Wees dus voorzichtig met het 
trekken van conclusies en zorg dat je begrijpt  
wat de data laten zien.

4. Kun je het aan anderen uitleggen?
Gefeliciteerd! Het is je gelukt om relevante in-
zichten te vinden voor jouw vraagstuk. Als geen 
ander kun je de data inmiddels lezen en interpre-
teren. Maar om iets te veranderen in jouw orga-
nisatie zul je de opgedane inzichten ook moeten 
kunnen overdragen aan anderen. En dat is vaak 
niet eenvoudig. Besteed daarom serieus tijd en 
aandacht aan het presenteren en communiceren 
van de resultaten van je onderzoek. Visualisaties 
kunnen helpen om complexe materie op een 
toegankelijke manier te presenteren.

Ik geloof in de toegevoegde waarde van data voor 
organisaties. Tegelijkertijd ben ik realistisch over 
de uitdagingen die je hiervoor moet overwinnen. 
Met deze lessen op zak vergroot je de kans van 
slagen.

‘Data kan veel antwoorden geven, 
maar je moet wel eerst een goede 
vraag stellen’
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“Combining startups with the 
craftsmanship within corporates”

 Innoveren is exploreren. 
 Het ontdekken van onbekend terrein  

 onderweg naar nieuwe mogelijkheden.  
 Ewout Karel, Innovatiemanager bij T-Mobile,  

 heeft binnen T-Mobile het Futurelab opgericht  
 om op zoek te gaan naar nieuwe waarde  

 voor klanten. 

We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners
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Wie
• Ewout Karel, T-Mobile
• Johan ten Dolle, New Nodes
 
Case
Ewout vroeg Johan om te helpen bij het naar 
de markt brengen van innovatieprojecten. Een 
gestructureerde aanpak voor het vinden van een 
levensvatbaar bedrijfsmodel en het maken van 
businesscases. Op basis van deze cases besluit  
het management om een innovatie verder door  
te ontwikkelen en te lanceren.
 
Waarom is innoveren binnen grote  
corporates zo lastig?
Ewout: “De mores van de corporate smoren de 
noodzakelijke vrijheid van de exploratie. Waar 
start-ups in vrijheid (en dus snelheid) alle moge-
lijkheden kunnen verkennen, geldt bij corporates 
de dictatuur van KPI’s. Alles wordt verstikt in de 
traagheid van bedrijfsplannen. Dromen doven  
in risicomijding en die loodzware keten van 
hiërarchische verantwoording. Een gemiste kans! 
Want de grote winst ligt juist in samenspel. In het 
samen ‘jammen’ zoals jazzmusici het zouden 
zeggen.” 

Ewout Karel heeft een innovatiemethode ont-
wikkelt: corporate jamming. Binnen T-Mobile’s 
Futurelab doen we niks anders dan dit!  

Samenwerken aan wilde plannen. Bekijk het op 
futurelab.community. 

Johan: “De start-up met haar wilde, grenzeloze 
ideeën. De ambachtsmensen van de corporate met 
hun enorme kennis om het idee te concretiseren, 
toetsen en verbeteren. De corporate zelf, met haar 
enorme schaal en bereik om de jam bij het grote 
publiek te brengen.”

Uitkomst
Er is een gestructureerd, schaalbaar proces  
ingericht en innovatieprojecten zijn afgerond.  
De samenwerking met New Nodes wordt voort-
gezet. Op zoek naar nieuwe waarde voor de 
klanten van T-Mobile.

Meer weten? Benieuwd naar de rol  
van New Nodes in het Futurelab? 
Kijk dan op: www.newnodes.nl/t-mobile
 
Takeaways
• Innovatie ontstaat door de vaardigheden van 

start-ups te koppelen aan die van corporates.
• Geef innovatie de ruimte, sta open en verbind.
• Het is risicovol en gaat soms mis. Gebruik 

bewezen processen om hiermee om te gaan 
en ervan te leren.
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Blijf relevant door  
digitaal te innoveren: 

3 gouden regels

johan ten dolle
johan@newnodes.nl

Hoe zet ik digitale technologie 
in om zorg dichtbij de patiënt te 

organiseren? Hoe creëer ik nieuwe 
waarde in een bedrijfsmodel dat 
onder druk staat? Hoe overtuig ik  
het management om te innoveren 
zonder duidelijke businesscase?  

Hoe maak ik mijn organisatie 
wendbaar en houd ik vaardigheden 

actueel?
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Organisaties worstelen met de vraag hoe ze met 
behulp van digitale innovatie hun strategische 
doelstellingen kunnen bereiken. Gelukkig zijn er 
goede voorbeelden om van te leren. Zelf help ik 
ambitieuze organisaties om waarde te creëren via 
de inzet van digitale technologie. Op basis van 
deze ervaring geef ik hieronder enkele tips. Ze 
zijn sectoroverstijgend, concreet toepasbaar en 
helpen om duurzaam te innoveren.

1. Creëer een inspirerende ambitie die  
beklijft en richting geeft aan je portfolio 
Ontwikkel een gedeeld, inspirerend beeld van 
waar de organisatie over vijf jaar staat. Welke 
digitale technologie heeft de grootste impact voor 
mijn klanten, interne processen en positie in de 
waardeketen? En welke (nu nog) niet? Koppel de 
mogelijkheden aan doelstellingen voor over één, 
drie en vijf jaar. Het werkt het best door deze 
vragen in interactie met je doelgroep te onder-
zoeken. Vertaal de opgehaalde inzichten naar 
thema’s die een leidraad vormen.

2. Ontwikkel innovaties die ertoe doen
Of het nu een nieuw idee, product of plan is. 
Voor elke innovatie is groei en adoptie de groot-
ste uitdaging. Wat onderscheidt jouw initiatief 
van al het bestaande aanbod? Benut de kracht 
van experimenteren om deze vraag te beant-
woorden. Ga gericht op zoek naar feedback van 
je doelgroep en belangrijke stakeholders. Welk 
probleem wil je oplossen? Hoe helpt technologie 
daarbij? Wat zou een start-up, Google of Amazon 
in zo’n geval doen? Leg al je opgedane inzichten 
gestructureerd vast en werk volgens bewezen en 
herbruikbare processen. Op die manier creëer je 
inzicht in wat wel en vooral ook wat niet werkt.

3. Echte waarde ontstaat bij gebruik  
in de praktijk
Een idee of ambitie met veel potentie is leuk. 
Een pilot doen ook. Deze potentie vertalen naar 
een te implementeren proces of levensvatbaar 
bedrijfsmodel is de grootste uitdaging. Dit vergt 
een actiegerichte, integrale aanpak, een financie-
ringsmodel, een aangepast proces, hard werken, 
goed stakeholdermanagement, maar bovenal 
samenwerking. 

Laat de illusie los het allemaal zelf te kunnen. 
Kijk over de grenzen van je organisatie en denk 
in netwerken. Verfris je cultuur, voeg wendbaar-
heid toe aan je organisatie door samen te werken 
met flexibele, digitale partners.

Naar mijn mening is een proces succesvol wan-
neer het nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie 
bij medewerkers activeert. Alleen dan ontstaan 
duurzame veranderingen die gedragen zijn en 
daadwerkelijk worden gebruikt. Innovatie heeft 
inspiratie, actie en ruimte nodig. Op die manier 
worden plannen omgezet in resultaat. Ik moedig 
organisaties van harte aan om met deze uitdaging 
aan de slag te gaan!

‘Innovatie heeft inspiratie, actie en 
ruimte nodig’
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Wordt mijn baan overbodig door de komst van 
robots? Voor steeds meer mensen is dit een  
reële vraag om te stellen. Maar zo bedreigend 
als robots voor sommige mensen zijn, zo mooi 
en grappig zijn ze in de ogen van andere mensen. 
Simone Giertz bedenkt en maakt robots die in 
elk geval heel grappig zijn en ondertussen een 
interessant inzicht geven in de relaties tussen 
mensen en robots. Met deze robots is je baan 
nog wel even veilig.

www.simonegiertz.com

Simone Giertz
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inspiratie

The Inevitable
Kevin Kelly is oprichter van technologietijdschrift Wired en een 
zeer scherp observant en commentator van de impact van tech-
nologie op onze maatschappij. In The Inevitable beschrijft Kelly 
twaalf technologische krachten die volgens hem onze toekomst 
bepalen. Geen lichte kost, maar zeer interessant als je meer be-
grip wilt hebben van de ontwikkelingen die ten grondslag liggen 
aan de huidige digitaliseringsgolf. Kevin Kelly | Penguin, 2017
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Laten zien  
wat je wilt zeggen

We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners

 Een aansprekend verhaal van complexe materie  
 in een oogopslag: dat is wat wij proberen te  

 bereiken in strategische opdrachten die wij doen.   
 Daarom werken wij samen met Bureau voor 

 Beeldzaken. Zij helpen ons om onze boodschap 
 met krachtige visuele communicatietools  

 te versterken. 
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Wie
• Provincie Fryslân, VO-content
• Kim Ravers, grondlegger Bureau voor  

Beeldzaken
• Migiel Gloudemans en Maarten Kuiper,  

New Nodes
 
Case
Als New Nodes worden we regelmatig gevraagd 
door opdrachtgevers om een digitale strategie 
te realiseren. Zo werken wij voor de provincie 
Fryslân aan een Digitale Agenda als input voor 
de provinciale verkiezingen. Ook zijn wij door 
VO-content gevraagd om hen te begeleiden bij  
de ontwikkeling van hun meerjarenstrategie. 
Mooie opdrachten waarbij ambities, de omgeving 
van de organisatie, digitalisering en technologie 
centraal staan. Tegelijk ook complexe materie, 
waarbij het overbrengen van het juiste verhaal 
essentieel is om de noodzakelijke verandering in 
gang te zetten.
 
Uitkomst
In onze overtuiging is het proces van strategie-
vorming minstens zo belangrijk als het eind-

resultaat. En daarom besteden we bij de start veel 
aandacht aan het vormgeven van een goed proces. 
Het eindresultaat is bij beide opdrachten door 
Bureau voor Beeldzaken vertaald in een begrij-
pelijke en aansprekende visualisatie. Zij helpen 
ons en de organisatie zelf tot leven te brengen wat 
we écht willen zeggen en tot de kern te komen. 

Directeur Ron Zuijlen van VO-content 
over de samenwerking: “Het eindproduct is 
het resultaat van een prettige en effectieve onder-
linge samenwerking, een eigentijdse aanpak en 
een kwalitatief proces.”
 
Takeaways
• Penny wise pound foolish: bezuinig niet op  

je verhaal.
• In een week kun je al een visual laten  

ontwikkelen.
• Het ontwikkelen van een visual is een mooie 

manier om tot de kern van je verhaal te komen.

Wil jij ook laten zien wat je wilt zeggen?  
Laat je inspireren op  
www.bureauvoorbeeldzaken.nl
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De ondergrens  
van samenwerken  

in ICT

migiel gloudemans 
migiel@newnodes.nl

Regelmatig lees ik teksten over  
samenwerkingen tussen organisaties. 
Daarin komen vaak zinnen voor zoals 

“we zoeken de samenwerking op 
met onze buurgemeente” of “als 
gemeente blijven (of worden) we 

zelfstandig”. De samenwerkingen gaan 
vaak over politieke onderwerpen zoals 

sociale wijkteams of economische 
ontwikkeling. Bedrijfsvoering 

en ICT staan als onderwerp van 
samenwerking meestal minder in de 
belangstelling, maar zijn wel degelijk 

onderdeel van veel gemeentelijke 
samenwerkingen.
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Ik geloof dat overheden de grote maatschappelijke 
vraagstukken niet alleen kunnen aanpakken.
Denk aan onderwerpen zoals milieu, eenzaam-
heid of extreem weer. De exponentiële groei van 
technologie, de mogelijkheden die dit biedt en 
het gebruik ervan is voor veel overheden ook zo’n 
groot vraagstuk. En juist dit onderwerp vraagt 
om samenwerkingen. Met andere overheden,  
met leveranciers en slimme partijen.

De onvermijdelijke consensus
Wat ik in mijn praktijk tegenkom is dat ICT- 
samenwerkingen tot stand komen op basis van 
ambtelijke en bestuurlijke consensus. En dat is 
onvermijdelijk. Welke onderwerpen onderdeel 
zijn van de samenwerking is uitkomst van het 
proces van onderhandelen. Met de uitkomst van 
dit proces gaat de nieuwe organisatie aan de slag.  
De verschijningsvormen verschillen keer op keer: 
van een Gemeenschappelijke Regeling, een shared 
service centrum tot een centrumregeling. 

Er is altijd sprake van de ambitie om tot de ont-
wikkeling en het beheer van een gezamenlijke 
ICT-infrastructuur te komen. Vaak vanuit de 
gedachte dat deze voor iedereen hetzelfde is en 
relatief weinig invloed heeft op de werkprocessen. 
Soms gaat het verder: ook het functioneel beheer 
van applicaties wordt gezamenlijk georganiseerd. 
Of zelfs het informatiemanagement met daar-
binnen onderwerpen zoals informatiebeleid en 
informatieveiligheid. 

Door de opdrachten die ik doe, realiseer ik mij 
meer en meer dat er een ondergrens van samen-
werken is bij een dergelijke samenwerking. En die 
ondergrens bepaalt of de samenwerking uiteinde-
lijk succesvol wordt of niet.

Te veel verschillende smaken
Hoe meer ICT en informatisering functies achter-
blijven bij de deelnemende organisaties, hoe meer 
afstemming het onderling vraagt. Dit maakt het 
meer dan lastig om beoogde voordelen te realiseren. 
Immers: ieder heeft nog steeds veel vrijheid om 
eigen keuzes te maken op het gebied van appli-
caties en de inrichting daarvan. Het gevolg is dat 
de nieuwe ICT-organisatie nog te veel verschil-
lende smaken moet ondersteunen en schaalvoor-
delen voorlopig uitblijven. 

Het mag duidelijk zijn dat ik voorstander ben  
om ook de informatiemanagement en functioneel 
beheer werkzaamheden in de ICT-samenwerking 
op te nemen om de beoogde voordelen te reali-
seren. Hier ligt voor mij dan ook de ondergrens 
van samenwerking in ICT.

De succesvolste samenwerkingen die ik ken  
hebben niet alleen gemeenschappelijke ICT- 
functies, maar zijn ook ver in een gemeenschap-
pelijke uitoefening van het primaire proces.  
Met een bijpassende ICT-ondersteuning. Dat is 
het echte gouden ei voor een gemeenschappelijke 
informatievoorziening.

‘Het echte gouden ei voor  
een gemeenschappelijke  
informatievoorziening’
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Verbindende kracht  
in de praktijk

We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners

 Martha van der Schaar begon na  
 een carrière bij de Rijksoverheid en  

 als managementadviseur recent 
 voor zichzelf onder de naam Camino 
 Management, Advies en Coaching.  
 ‘Camino’ betekent pad, als in ‘weg’.  

 “Het mooie aan de metafoor van een pad   
 is dat je de bestemming voor ogen hebt, 

 maar dat het om de reis gaat.  
 Om wie je tegenkomt.” Tijdens een 

 bijeenkomst in de Nieuwe Stad  
 ontmoette ik New Nodes. 
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Wie
• Martha van der Schaar,  

Camino Management, Advies en Coaching
• Johan ten Dolle, New Nodes
 
Case
Tijdens haar reis kwam Martha al snel New 
Nodes tegen. Zij vertelt over onze kennismaking. 
“Het leuke was dat dat heel ongedwongen ging, 
bij het café op het terrein waar New Nodes ge-
vestigd is. Zo’n hip start-up gebeuren. We waren 
met een groep uitgenodigd. Iedereen vertelde 
wat hem of haar beweegt als mens en we hebben 
uitgewisseld wat we zoal hebben gedaan op het 
gebied van werk. Superleuk, ook indrukwekkend 
om van de anderen te horen wat ze al hadden 
bereikt!”
 
Wat sprak je zo aan?
Martha: “Wat ik prachtig vind, is dat New Nodes 
verbetering en vernieuwing aanvliegt vanuit de 
mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. 
In plaats van eng en moeilijk in te passen in de 
staande structuren, gebruikt New Nodes techno-
logie om partijen als het Rijksmuseum, T-Mobile, 
VO-content, maar ook gemeenten zoals Rijswijk 
en Delft te helpen om een ontwikkelslag te maken. 
Zij zetten de partijen mooi op de digitale kaart en 
stelt elke partij in staat een stap vooruit te zetten 
met technologie als vliegwiel in plaats van hoofd-
pijndossier!”

Uitkomst
“Dat het gesprek relaxed was en daarnaast 
vruchtbaar, blijkt uit het feit dat ik via het netwerk 
van New Nodes al snel ben gestart in mijn eerste 
opdracht als unitmanager a.i. bij het CAK. Zonder 
het netwerk en de contacten van New Nodes was 
dit niet gelukt. Het mooie is dat zij, toen ze zagen 
wat er in hun netwerk gevraagd werd, aan mij 
dachten en mij deze opdracht is gegund.”
 
Johan: “Nu Martha bezig is, koppelen en reflec-
teren we eens in de zoveel weken en we stellen 
elkaar vragen als: hoe zou jij dit aanpakken?  
En: hoe kunnen we meer leuke en frisse denkers ons 
gezamenlijk netwerk in trekken? Heel waardevol.”
 
Takeaways
• Verbind je netwerk met elkaar, daar komen 

waardevolle samenwerkingen uit.
• Sta open en ontmoet nieuwe mensen met 

andere expertises en disciplines.
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inspiratie

Driving Digital
Organisaties worstelen met de vraag hoe ze grip krijgen op de 
technologische uitdagingen waar ze voor staan. Dat is al lang 
niet meer een feestje van de IT-afdeling, maar die afdeling speelt 
wel vaak nog een grote rol. Isaac Sacolick heeft als IT-manager 
en CIO een aantal grote organisaties begeleid in de transitie naar 
een meer digitale toekomst. In Driving Digital beschrijft hij zijn 
ervaringen en biedt hij hele bruikbare inzichten om zelf toe te 
passen. Isaac Sacolick | AMACOM, 2017
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Sinds de start van New Nodes zijn wij gevestigd 
in De Nieuwe Stad in Amersfoort. De Nieuwe 
Stad is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente 
Amersfoort en projectontwikkelaar Schipper 
Bosch. In de afgelopen jaren is het terrein van 
de oude Prodentfabriek vlakbij het centrum van 
Amersfoort ontwikkeld tot een bruisend terrein 
met kantoren, onderwijs, ateliers, horeca en 
winkels. Wij hebben het Nieuwe Werken volop 
omarmd en werken bij opdrachtgevers, in de trein 
of vanuit huis. Maar in De Nieuwe Stad hebben 
wij ons thuis. Een inspirerende omgeving met 
onder andere architecten, vormgevers, sloepen-
bouwers, IT’ers, advocaten en fietsenmakers als 
stadgenoten.

www.denieuwestad.nl

De Nieuwe Stad
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We lichten 6 succesvolle en bijzondere samenwerkingen uit. 
En laten de kracht van verbinding zien.

frisse
denkers &

doeners

 Organisaties worden gevormd  
 door mensen en door menselijk gedrag.  
Antropologen vragen zich voortdurend  

 af waarom de dingen gaan zoals  
 ze gaan. Irene Boersema is corporate 

 antropoloog en leert mensen op  
 een nieuwe manier kijken naar  
 hun organisatie, hun team en  

 hun eigen rol daarin. 

Met frisse ogen kijken  
naar je organisatie
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Wie
Irene Boersema, corporate antropoloog
 
Wat is corporate antropologie?
Irene: “Antropologen vragen zich voortdurend 
af waarom iets gaat zoals het gaat. Kan best  
irritant zijn, maar het zet je wel aan het denken. 
Heb je je bijvoorbeeld weleens afgevraagd waar-
om we altijd vergaderen aan lange tafels en aan 
de hand van een vooraf opgestelde agenda? Ik 
begeleid organisaties en teams bij hun ontwikke-
ling. Als coach, als facilitator of als mediator.”

Wat levert dat op?
“Dat je weer met frisse ogen gaat kijken naar de 
manier waarop jullie de dingen doen. En geheid 
dat je er dan achter komt dat veel processen en 
gedrag niet meer passen bij de veranderingen die 
er op jullie afkomen.”

Waarom nu?
“De impact van digitalisering in organisaties is 
zo’n verandering die veel vraagt van teams en 
mensen. Om op een nieuwe manier te werken of 
op een nieuwe manier naar het werk te kijken.  
Ik help teams om een waardevol gesprek te voeren 
over waar ze staan, waar ze heen willen en welke 
patronen daarbij helpen of juist belemmeren.”

Benieuwd naar meer werk van Irene?  
Bekijk het op: www.groeiwerkplaats.nl
 
Takeaways
• Digitalisering vraagt van teams en organisa-

ties om hun eigen gedrag kritisch te bekijken 
en bespreken.

• Corporate antropologie helpt teams en orga-
nisaties patronen in gedrag te herkennen en 
bespreken.
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Van alle kinderen die nu op de basisschool zitten 
zal een groot deel later werkzaam zijn in IT. En die 
leerlingen die niet in de IT werkzaam gaan zijn, 
zullen in ieder geval in hun werk en daarbuiten 
veelvuldig gebruikmaken van digitale producten 
en diensten. Voor beide groepen is het waarde-
vol om al op jonge leeftijd kennis te maken met 
de werking van technologie. CodeUur zet zich er 
daarom voor in dat zoveel mogelijk basisscholen 
elke week een uur programmeerles geven aan 
de leerlingen van groep 7 en 8. CodeUur is een 
initiatief van Stichting FutureNL.

www.codeuur.nl

CodeUur
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inspiratie

Platform Revolution
Veel organisaties zijn ingericht als pipes. Je stopt er iets in, het 
proces doet z’n werk en aan het eind is er een product of dienst 
geleverd. Steeds meer organisaties bouwen een platform waar-
mee zij blijvende waarde toevoegen en een langdurige relatie 
aangaan met hun klanten en gebruikers. Deze transitie van pipe 
naar platform is het onderwerp van Platform Revolution.
Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne en Sangeet Paul 
Choudary | W. W. Norton & Company, 2016
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over New Nodes
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Wij zijn New Nodes. Wij helpen organisaties 
gebruik te maken van de mogelijkheden van 
digitale technologie. Wij zijn een adviesbureau 
nieuwe stijl. Met een voorliefde voor samenwerken. 
Onderling, met onze opdrachtgevers, met frisse 
denkers en doeners uit andere vakgebieden. Sinds 
de start van New Nodes begin 2017 hebben we 
tientallen aansprekende opdrachten mogen 
uitvoeren voor en vooral met onze opdrachtgevers. 
Een greep uit onze opdrachten van de afgelopen 
twee jaar:
 
Specialist op het gebied van eHealth FocusCura 
hielpen we met de strategische verkenning voor 
het opzetten van een nieuwe dienstverlening. 
Voor Stichting VO-content ontwikkelden we 
een nieuwe meerjarenstrategie. Voor gemeentelijk 
samenwerkingsverband De Connectie (Arnhem, 
Renkum en Rheden) hebben we op interimbasis 
de rol van Informatiemanager ingevuld. Voor het 
Rijksmuseum ontwikkelden we een nieuwe 
digitale architectuur. Het Wellantcollege 
ondersteunden we bij de uitrol van 800 iPads  
aan eerstejaars leerlingen. Voor woningstichting 
Rochdale vervulden we op interimbasis de rol 
van manager Digitalisering & Informatievoorzie-
ning. De Gemeente Rijswijk hielpen we bij de 

professionalisering van het functioneel beheer  
en de evaluatie van de ICT-samenwerking met  
de Gemeente Delft. Kennisinstelling Vilans 
adviseerden we over het toekomstige businessmodel 
van één van de productlijnen. Voor mbo-instelling 
Aventus ontwikkelden we een informatiebeleids-
plan. Voor een groep projectleiders van zorg-
organisatie Philadelphia ontwikkelden we  
een projectleidersgilde. Het innovatielab van 
T-Mobile hielpen we met de ontwikkeling van 
enkele concrete innovaties. Zowel de Provincie 
Zuid-Holland als de Gemeente Amersfoort 
hielpen we met het verbeteren van de sturing  
op en uitvoering van IT-projecten. Voor de 
Provincie Fryslân ontwikkelden we een digitale 
strategie voor de komende 3 jaar. KNMG helpen 
we bij het optimaliseren van processen en werken 
aan een cultuur van continu verbeteren. Voor de 
Gemeente Den Haag voeren we een verken-
ning uit om inzicht te krijgen hoe de stad 
aantrekkelijker te maken is voor IT-talent.

Meer over ons en ons werk?  
www.newnodes.nl 
www.linkedin.com/company/newnodes
www.twitter.com/newnodes
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