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InnovatIons
Het is hoe IT zich ontwikkelt, 
maar voor het menselijke brein  
is het niet te bevatten.

Exponentiële groei

Is de toekomst van IT een 
programmeertaal die al werd 
bedacht voordat de techniek er 
klaar voor was?

Leonardo da Vinci
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Info Support innoveert op basis van trends. 
Soms met de trend mee, als het nodig is er tegenin.

Innovatietrends
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Solid
Innovator

 

Exponentiële groei. Dat slaat niet op ons als organisatie 

maar wel op de technologische mogelijkheden waar we 

mee van doen hebben. In het eerste artikel kunt u lezen 

hoe wij daar al vanaf de start van Info Support mee om-

gaan. Een architectuur-gedreven aanpak met talentvolle 

mensen. Door deze aanpak waren en zijn wij in staat om 

steeds weer goed en snel in te spelen op nieuwe innova-

ties en daar zelf onze innovaties mee mogelijk te maken. 

Voorbeelden zijn het ZorgInfo Verstrekkingenportaal en  

 

 

 

de ontwikkelstraat Endeavour. We kijken natuurlijk niet 

alleen terug, ook heden en toekomst komen ruimschoots 

aan bod. Bijvoorbeeld de plaats van innovatie in onze  

organisatie met de terugkerende ideeënwedstrijd  

Innovation Projects.  

Met deze INNOVATIONS uitgave hopen wij een goed  

beeld te geven van Info Support als solide en innovatieve 

IT-dienstverlener. Staat uw verhaal er volgend jaar bij?  

  

voorwoord

Solid Innovator. Dat staat al een aantal jaren onder ons 
logo. Op eigen kracht van eenmansbedrijf uitgegroeid  
tot een organisatie van ruim 400 medewerkers.  
Jaar na jaar gestaag en beheerst gegroeid en elk jaar  
van ons dertigjarig bestaan winstgevend afgesloten.  
Dat mag je gerust een solide organisatie noemen.  
Maar ook een organisatie die steeds op zoek is naar 
nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Daar laten we u  
in deze INNOVATIONS wat van zien.

Henk van der Pol
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Decentralisatie Jaren ’80 | Opkomst van de PC

Maar er is nog een patroon te herkennen in de ontwikke-

ling van IT: een pulserende beweging, die afwisselt tussen 

centrale en decentrale modellen. Het zijn elke keer belang-

rijke innovaties die ervoor zorgen dat IT-infrastructuren 

centraler of juist decentraler worden ingericht. In de jaren 

tachtig beschikten de meeste bedrijven nog over een cen-

trale (mainframe)-computer. Door de opkomst van de PC 

en kleinere applicatieservers werd IT vervolgens een stuk 

decentraler ingericht. In de jaren negentig volgde weer 

een centraliseringsslag door de opkomst van internet, het 

mobiele web en het Internet of Things zorgen nu weer 

voor een decentralisering, gecombineerd met een centrale 

‘cloud’. 

In deze uitdagende markt groeide Info Support in dertig 

jaar tijd van een eenmansbedrijf uit tot een organisa-

tie van ruim 400 medewerkers verdeeld over meerdere 

bedrijfsonderdelen. Niet alleen door slim in te spelen op 

de nieuwe mogelijkheden, maar vooral ook door ervoor 

te zorgen dat consultants vooraan blijven lopen op het 

gebied van IT-kennis. Een aantal momenten in de ge-

schiedenis waren bepalend voor die ontwikkeling, zoals 

we verderop in deze uitgave zullen lezen – waaronder de 

opkomst van server-based computing en het internet. 

De allereerste innovatiegolf waar Info Support op sprong, 

was die van de mainframe-computer naar de PC. In de 

eerste helft van de jaren tachtig bracht IBM de eerste PC 

op de markt en introduceerde Microsoft het besturings-

systeem MS-DOS. Het duurde nog enkele jaren voordat 

het effect duidelijk merkbaar was binnen het bedrijfsle-

ven, maar toen de geest eenmaal uit de fles was, waren 

de gevolgen vergaand. “Je zag dat rekenkracht steeds 

meer verplaatst werd naar afdelingen. Waar er voorheen 

nog een centrale mainframe-computer was, had nu elke 

afdeling zijn eigen PC”, aldus Marco Braakman, Managing 

Director bij Info Support. 

Hoe blijf je vooraan lopen als  
technologische mogelijkheden  
exponentieel groeien?  

Architectuur-gedreven aanpak met 
talentvolle mensen

Voor de menselijke geest is exponentiële groei bijna niet voor te stellen. En dat terwijl de  

ontwikkeling van IT de afgelopen dertig jaar juist wordt gekenmerkt door zo’n scherp groeiende 

curve. Als je 8-bits software vergelijkt met een korrel zand, dan staat 16-bits gelijk aan een lepel  

met zand, 32-bits aan tien vrachtwagens en 64-bits aan dertien Sahara’s. De exponentiële groei 

heeft te maken met wat ook wel bekend staat als de wet van Moore: elke twee jaar verdubbelt de 

rekenkracht. Die exponentiële toename geldt overigens ook voor opslag- en netwerkcapaciteit.

1970
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Niet alleen het feit dat afdelingen voortaan over hun 

eigen computer beschikten had een grote impact op 

kantoorautomatisering; ook was het voor het eerst dat 

data in real-time konden worden bewerkt, in plaats van in 

batches. “Dat leverde ineens enorm veel mogelijkheden op 

om bedrijfskritische standaardsoftware te ontwikkelen die 

ook nog eens schaalbaar was. Zo ontwikkelde Info Support 

in de beginjaren software voor Rabobank en de Belasting-

dienst: Door onze software konden de regiokantoren van 

de Belastingdienst zelf de verwerking van de aangiftes in-

komstenbelasting doen. Daarvoor gebeurde dat allemaal 

centraal, vanaf de mainframe-computer.”

Een paar jaar later zette de decentralisatietrend nog ver-

der door en had iedereen op kantoor zijn eigen PC. Zoals 

ook blijkt uit andere artikelen in deze uitgave, maakte Info 

Support bij elke nieuwe ontwikkeling haar eigen keuzes, 

soms zelfs behoorlijk eigenwijs. “We zijn altijd blijven ont-

wikkelen vanuit de architectuur. Nieuwe trends brengen 

altijd nieuwe mogelijkheden met zich mee, waar je op 

in moet spelen. Maar wij hebben altijd de fundamentele 

keuze gemaakt voor een deugdelijke, architectuur- 

gedreven aanpak.”

Hoewel er aan de visie nauwelijks iets is veranderd, heb-

ben de technologische ontwikkelingen inmiddels een 

paar loopings gemaakt in de achtbaan. “Het tempo van 

de ontwikkelingen gaat echt ongenadig hard. We willen 

steeds aan de voorkant van de industrie blijven zitten en 

in de IT betekent dat dat je heel hard moet werken om bij 

te blijven – zeker met een organisatie van onze omvang. 

De mensen die bij ons werken, hebben dat ook in de 

genen zitten.”

En hoewel er al zachtjes wordt gefluisterd dat de wet van 

Moore zijn langste tijd wel heeft gehad, kunnen we de  

komende jaren nog zeker een exponentiële groei  

verwachten van zowel de rekenkracht, opslagcapaciteit als 

netwerkcapaciteit van IT-systemen. Waarschijnlijk kijken 

we over dertig jaar met net zo veel nostalgie naar 2015 

zoals we dat nu doen naar het mainframe-tijdperk. 

Hoe die toekomst eruit ziet? Zeker weten doen we het 

niet, maar Marco Braakman heeft daar wel zijn ideeën 

over. Welke dat zijn, lees je terug in het laatste artikel van 

deze uitgave.  

Decentralisatie Jaren ’80 | Opkomst van de PC

‘Revoluties in IT waren  
bepalend voor de groei van 
Info Support, zoals de  
opkomst van server-based 
computing en het internet.’

1990
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Als je oude foto’s ziet van kantoren kun je vaak aan de IT-

apparatuur zien in welk tijdperk die foto is genomen. Staan er 

veel tablets, smartphones en MacBooks op, dan is het waar-

schijnlijk een recente foto. Een grote mainframe-computer? 

Jaren tachtig. PC’s met van die enorme diepe beeldschermen? 

Grote kans dat de foto in de jaren negentig is gemaakt.

Rotsvast vertrouwen
in een deugdelijke back-end (tegen de trend in)

De introductie van die PC op de 

werkplek in de jaren negentig is 

waarschijnlijk de grootste stap die 

er is gemaakt in de geschiedenis van 

de kantoorautomatisering. Voor die 

tijd maakten bedrijven nog gebruik 

van mainframes en grote servers 

die draaiden op zogeheten mono-

lithische applicaties: geen losse 

programma’s voor verschillende 

functionaliteiten, maar één geheel 

dat op één server draaide. 

 

De opkomst van de PC bracht nieu-

we mogelijkheden met zich mee, die 

ook wel client/server-architectuur 

werd genoemd. Een gedeelte van 

applicaties werd ondergebracht op 

de centrale server, een ander deel 

op de PC. Daarbij werd onderscheid 

gemaakt tussen drie lagen: de 

presentatielaag (dat wat je zag als 

gebruiker), de applicatielaag (de 

functionaliteit) en de gegevenslaag 

(het beheer van de data).

In deze periode (de eerste helft van 

de jaren negentig) was Info Support 

op ontwikkelgebied een beetje als 

het dorpje van Asterix en Obelix: 

een bastion met een rotsvast 

vertrouwen in een andere manier 

van softwareontwikkeling dan toen 

gangbaar was. Waar veel bedrijven 

Client server architectuur Jaren ’90 | Ontwikkelen vanuit de database

‘Info Support was 
in die tijd als het 
dorpje van Asterix 
en Obelix.’

zweerden bij 4GL, met de nadruk 

op de presentatielaag, geloofde Info 

Support meer in een aanpak waarbij 

de focus lag op de integriteit van 

de data. Henk van der Pol, destijds 

projectleider bij Info Support, weet 

het nog goed: “Het kwam toen 

regelmatig voor dat wij werden 

ingeschakeld om de database-laag 

in te richten op het moment dat de 

presentatielaag al helemaal was 

ontwikkeld en dat toen bleek dat 

alles opnieuw moest, omdat na  

controle de data niet deugde.”

Het fundamentele verschil tussen 

de 4GL-benadering en de door Info 

Support aangehangen methode zat 

hem in de plaats waar de controle 

van de data werd uitgevoerd. “Het 

was een beetje een stammenstrijd 

destijds”, aldus Van der Pol. “Met 

4GL kon je eerst de grafische schil 

ontwikkelen en daarna pas de da-

tabase-laag. Dat was sneller, maar 

1980

1990
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Client server architectuur

de controle van de data vond plaats 

op de computer van de gebruiker en 

niet in de database. Onze aanpak 

was juist andersom: de controle 

vond altijd plaats in de database, 

ongeacht vanaf welke PC je die data 

wijzigde, wie het ook deed of met 

welke applicatie. Dat leverde een 

veel stabieler systeem op dan wat je 

kreeg vanuit de meeste 4GL- 

applicaties, maar het was niet zo 

snel en goedkoop te ontwikkelen.”

Nu was Info Support destijds sowieso 

al vooral gespecialiseerd in de ‘ach-

terkant’ van applicaties. Zo ongeveer 

halverwege de jaren negentig  

veranderde dat. “Destijds deden we 

weinig aan softwareontwikkeling aan 

‘de voorkant’, dus aan de presentatie-

laag. Toen de graphical user interface 

van computers steeds belangrijker 

werd, zagen we in dat het belangrijk 

was voor Info Support om zich daar 

ook meer in te specialiseren.” 

Hieruit volgde ook een drastische 

uitbreiding van het team van  

developers, in 1996 bijna een 

verdubbeling. Maar dat rotsvaste 

vertrouwen in solide systemen en 

een tikkeltje eigenwijs zijn, dat is 

eigenlijk nooit veranderd.  

“Als adviseur moet je de opdrachtge-

ver aan de hand kunnen nemen en 

adviseren over de beste oplossings-

richting.”  

2000
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Bestemming: 
ontwikkelstraat Endeavour 
Start route: Seattle 

Het moet ergens in 2001 zijn geweest, tijdens een 

ontwikkelaarsconferentie in Seattle, dat Dennis Joosten 

gemengde gevoelens kreeg bij een inmiddels legendari-

sche productlancering van Microsoft: “Wij waren destijds 

erg bedreven in de COM-technologie, waarmee je voor het 

eerst software kon ontwikkelen in drie lagen (de presenta-

tie, logica- en datalaag)”, aldus de Business Unit Manager 

bij Info Support. Tijdens een keynote-presentatie kondigde 

het bedrijf echter aan dat COM dood was. De opvolger 

stond gelukkig wel al klaar: .NET. “Ik dacht tegelijkertijd 

‘wow’ en ‘oh, nee’…  

Het was duidelijk dat .NET een aantal voordelen had ten 

opzichte van COM, maar dit betekende natuurlijk wel dat 

we veel moesten gaan veranderen.” 

Die verandering bleek nog vele malen groter te zijn dan 

Joosten in dat zaaltje in Seattle had kunnen bevroeden. “Het 

positieve gevoel bleef gelukkig hangen. We dachten wel: 

we moeten nu helemaal opnieuw gaan nadenken over de 

manier waarop we applicaties bouwen. Het leek ons daarom 

een goed idee om meteen een framework te bouwen en 

richtlijnen; als we toch veel projecten gaan doen met .NET, 

.nEt 2001 | Ontwikkelstraat Endeavour

1990

2000
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.nEt 2001 | Ontwikkelstraat Endeavour

Endeavour kan nu bovendien worden gebruikt om ken-

nis binnen ontwikkelteams te delen. “In eerste instantie 

legden we onze ‘way of working’ vast; een soort draaiboek 

voor softwareontwikkelprojecten. We merkten al gauw 

dat dat niet helemaal werkte, omdat mensen die richt- 

lijnen te strikt gingen volgen. Toen hebben we het roer 

omgegooid: we hebben een platform in het leven geroe-

pen om best practices te delen. Iedereen in het team kan 

daar successen delen, of handige tips en tricks.  

Het systeem is doorzoekbaar, je kunt heel eenvoudig din-

gen hergebruiken. Het wordt nu niet alleen gebruikt door 

ons zelf, maar ook door verschillende opdrachtgevers,  

waaronder ABN Amro.”

Endeavour heeft veel betekend voor de ontwikkeling van 

Info Support, aldus Joosten. “Het heeft niet alleen de 

groei van het bedrijf ondersteund, maar ook onze focus 

veranderd: we hebben een transitie gemaakt van een 

technologieclub naar een organisatie die heel goed weet 

hoe je businessoplossingen met software maakt, met alle 

capabilities die daar bij horen.”  

2001

2005

dan kunnen we er beter in het begin goed over nadenken.” 

Een aantal collega’s van Info Support kroop bij elkaar en 

achteraf bleek dat de geboorte te zijn van een heuse ont-

wikkelstraat – Endeavour geheten. “We moesten natuur-

lijk wel een coole naam hebben, zoals Microsoft dat ook 

altijd heeft. Endeavour staat voor een grote stap vooruit 

naar een nieuwe toekomst.” Dat werd het ook. 

“We hebben meteen veel zaken standaard ingericht: code-

richtlijnen, geautomatiseerd testen; allemaal zaken waar 

vaak veel tijd in gaat zitten.” 

Aangezien ook een aantal opdrachtgevers worstelde met 

deze problemen, waren er al snel partners gevonden; 

onder meer Univé en de ministeries van Buitenlandse 

Zaken en Defensie behoorden tot de eerste gebruikers van 

de ontwikkelstraat. “Voor Buitenlandse Zaken hebben we 

met Endeavour een nieuw visumsysteem ontwikkeld. 

Dat was nogal een complex traject; niet zo heel lang voor-

dat wij binnen kwamen, had een andere partij daar al zijn 

tanden op stuk gebeten. Het was dus erg belangrijk voor 

het ministerie dat het dit keer wél goed ging. Wij hebben 

Endeavour geïmplementeerd en daarmee de software ont-

wikkeld. Ondanks de complexiteit gaf de opdrachtgever 

aan dat hij nog nooit had meegemaakt dat een nieuwe 

oplossing zo soepel in gebruik werd genomen. Op de dag 

dat het systeem live ging, was iedereen gewoon rustig aan 

het werk en was het ‘business as usual’. Hij had verwacht 

dat er totale paniek zou heersen, omdat het meestal nu 

eenmaal zo ging.” 

Het project kreeg later nog een eervolle vermelding in een 

onderzoek van de Algemene Rekenkamer: van de twintig IT-

projecten bij de overheid die werden onderzocht, kwam het 

visum-systeem als het enige geslaagde project uit de bus.

In de loop der jaren is Endeavour behoorlijk doorontwik-

keld. “Zo hebben we Endeavour ook ingericht voor Java. 

Ook zijn we vroeg gestart met het mogelijk maken van 

iteratief ontwikkelen, wat later overging in agile, scrum 

en continuous delivery – we hebben daar steeds aan de 

voorkant van de markt gezeten.”
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Het was op een zorgevenement in 2005 toen het idee werd geboren. “Eigenlijk was het heel 

logisch; Zorgplan had de kennis van de zorg, en wij verstand van software. Samen hadden we  

alles in huis om een belangrijke frustratie van zorghulpverleners op te lossen”, vertelt Gerrit  

Bredewoud, Commercieel Business Unit Manager Zorg en Verzekeringen bij Info Support. 

= succesvolle innovatie
Verstand van IT + domeinkennis  

Destijds kwam hij samen met een 

bestuurder van Zorgplan op het 

idee om een portaal te ontwik-

kelen waarmee ergotherapeuten 

verschillende hulpmiddelen kunnen 

aanvragen. Nu, tien jaar later, wordt 

het Zorginfo Verstrekkingenpor-

taal jaarlijks gebruikt door 7.000 

behandelaars, voor het aanvragen 

van zo’n 60.000 rolstoelen – om 

nog maar te zwijgen over elastische 

kousen, scootmobielen, protheses 

en aangepaste fietsen. “Ik ben ervan 

overtuigd dat dat de sleutel is voor 

succesvolle innovatie in IT; de combi-

natie van technologische knowhow 

en domeinkennis. We hadden allebei 

een halffabricaat in handen, gecom-

bineerd hadden we een compleet 

product waar de markt blijkbaar veel 

behoefte aan had.”

Het portaal maakte een einde aan 

een grote frustratie van veel hulp-

verleners: de aanvraag van hulp- 

middelen zoals orthopedische 

hulpmiddelen en protheses verliep 

voorheen op zijn zachtst gezegd 

niet altijd even gestructureerd. “Het 

kwam nogal eens voor dat bijvoor-

beeld de verkeerde hulpmiddelen 

werden verstrekt. Ook was er geen 

inzicht in wat welke hulpverlener 

wanneer had gekregen. Ons portaal 

zorgt ervoor dat aanvragen gestruc-

tureerd en volgens een vast protocol 

Internet 2005 | Verstrekkingenportal
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kunnen worden ingediend. Dat 

scheelt een hoop tijd en frustratie 

bij alle betrokkenen: van ergothe-

rapeuten tot de verstrekkers van de 

hulpmiddelen en zorgverzekeraars.” 

Het concept werd al gauw verder 

doorgetrokken. “We merkten dat 

veel rolstoelen uiteindelijk in kelders 

van zorginstellingen belandden. 

Het Zorginfo Verstrekkingenpor-

taal maakt inzichtelijk waar de 

aangevraagde hulpmiddelen zich 

bevinden. We hebben daar een 

pooling-concept aan gekoppeld, 

zodat bijvoorbeeld alle rolstoelen 

heel gemakkelijk te vinden zijn en 

kunnen worden uitgewisseld. Dat is 

veel efficiënter en scheelt een hoop 

geld.”

Het portaal is volledig webgeba-

seerd. Dat is in 2015 niet bepaald 

een noviteit, maar in 2005 was 

SaaS nog niet zo ingeburgerd: “Wij 

waren daar vrij vroeg mee. Samen 

met Zorgplan zijn we licenties gaan 

verkopen aan zorghulpverleners en 

zorgkantoren. Op dit moment wordt 

het portaal gebruikt door nagenoeg 

alle zorgkantoren in Nederland.”

Het concept is volgens Bredewoud 

ook toepasbaar op andere vlak-

ken: “De winnaar van de tweede 

innovatiewedstrijd in 2015 van Info 

Support, Innovation Projects, is een 

soortgelijk platform. Met de mobiele 

applicatie Thuismeter.nl kunnen 

patiënten thuis hun bloedwaarde 

meten, de gegevens worden via 

de mobiele telefoon direct in het 

elektronisch patiëntendossier gezet.  

Ook hier geldt weer dat we heb-

ben gekeken naar de behoefte in de 

markt en vervolgens de combinatie 

hebben gemaakt van technologie 

met verstand van de zorg; we heb-

ben Thuismeter.nl samen ontwik-

keld met de ziekenhuisorganisatie 

Rijnstate, die dus de domeinkennis 

heeft ingebracht.”  

Internet 2005 | Verstrekkingenportal

 

-     Zorginfo is een samenwerking tussen Zorgplan en  

Info Support

-    Het Verstrekkingenportaal is marktleider in Nederland  

met een jaaromzet van 1,3 miljoen euro

-    Maandelijks worden meer dan 10.000 indicaties via  

het portaal ingediend door 2.800 indiceerders,  

verdeeld over 1.450 instellingen

Zorginfo 
verstrekkingenportaal

2005

2015
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opdrachtgever aan het woord 

Waar er vroeger één keer per jaar een brief op de deurmat 

viel met een overzicht van het tot dan toe opgebouwde 

pensioen, komt er nu steeds meer behoefte aan realtime 

en on demand inzicht in het pensioenoverzicht. Mensen 

zien het pensioen steeds minder als een abstracte en 

noodzakelijke regeling en zijn meer betrokken bij hun  

pensioen. Ze willen zelf ‘in control’ zijn en zaken met  

betrekking tot hun pensioen zelf regelen.  

In de pensioenenmarkt is dit nog lang niet altijd vanzelf-

sprekend. Toch wil BeFrank, de eerste premiepensioen-

instelling in Nederland, het anders doen door te denken 

vanuit de deelnemer. Innovatieve organisaties van buiten 

de pensioenbranche die een persoonlijke klantbenadering 

hanteren dienen hierbij als voorbeeld. BeFrank wil op 

een heldere en eenvoudige manier communiceren met 

zijn deelnemers waarbij de persoonlijke behoefte van de 

deelnemer steeds centraal staat. Een juiste inrichting van 

IT-systemen is cruciaal om dit te bewerkstelligen.

State-of-the-art software 
Deze wens zorgde er voor dat BeFrank op zoek ging naar 

BeFrank ontwikkelt samen  
met Info Support en SIG uniek  
pensioenadministratiesysteem 
Case study: BeFrank – Info Support – Software  
Improvement Group

‘BeFrank, Info Support en SIG (Software Improvement Group) ontwik-
kelden samen een op maat gemaakt pensioen administratiesysteem. 
De software onderstreept het onderscheidend vermogen van BeFrank 
en ondersteunt de businessdoelstellingen van de eerste  
premiepensioeninstelling van Nederland.’

2015 | Ontwikkeling vanuit de eindgebruiker

2000
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mogelijkheden om het pensioenadministratiesysteem te 

innoveren en te optimaliseren. “BeFrank groeit enorm.  

Ons oude systeem was inmiddels vier jaar oud en niet 

langer schaalbaar. Dit bemoeilijkte onze groei. Daarnaast 

wil BeFrank onderscheidend zijn naar zijn klanten toe, zowel 

in service als in producten en dienstverlening. We willen het 

pensioen dichter bij de deelnemer brengen. Dat kan alleen 

als je snel kunt schakelen, eenvoudig kunt communiceren 

en realtime informatie biedt. IT is daar een essenti-

eel onderdeel van en moet centraal staan om dit te 

kunnen faciliteren. Als je echt vanuit de deelnemer 

wilt denken, is een state-of-the-art softwaresysteem 

eigenlijk de minimale eis”, legt Folkert Pama, directie-

voorzitter van BeFrank, uit. 

De pensioenuitvoerder overwoog de verschillende opties: 

het schaalbaar maken en updaten van het oude systeem, 

kiezen voor een standaard systeem (dat vaak verouderd is) 

en dat aanpassen naar de eigen wensen of het helemaal 

opnieuw bouwen van een systeem dat volledig voldoet 

aan alle eisen, zowel technisch als functioneel.  

SIG ondersteunde BeFrank bij het maken van de keuze 

door het effect van de drie opties inzichtelijk te maken; de 

voor- en nadelen, projectfases, doorlooptijd en de kosten. 

Hiervoor werd ook het oude systeem tot op codeniveau 

bekeken om te bepalen of het een technisch goede basis 

opdrachtgever aan het woord 2015 | Ontwikkeling vanuit de eindgebruiker

2015

2020

‘De klant wil ‘in control’ zijn, 
dat is in de pensioenmarkt 
nog niet zo vanzelfsprekend.’
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voor de toekomst zou kunnen zijn. BeFrank besloot voor de 

laatste optie te gaan en de software helemaal vanaf nul 

op te laten bouwen. Aan deze keuze lagen vooral strategi-

sche overwegingen ten grondslag. De pensioenuitvoerder 

wilde een systeem dat schaalbaar is en de businessdoel-

stellingen ondersteunt. Daarnaast wilde het bedrijf ook 

een systeem waarvan het 100 procent eigenaar is. “Er zit 

veel kennis en intellect in zo’n systeem, dat wil je gewoon 

niet met derden delen, maar volledig in eigen beheer 

houden. Als je voor een bestaand systeem gaat, is dat niet 

mogelijk”, licht Pama toe.  

 

Kwaliteit voorop 
Omdat BeFrank er zeker van wilde zijn dat ze de gewenste 

state-of-the-art-software zouden realiseren, maar ze zelf 

niet de juiste technische kennis in huis hebben, werd het 

advies van SIG gevraagd. SIG stelde voor BeFrank een lijst 

samen met leveranciers. “Samen met BeFrank hebben we 

in het voortraject gekeken wat er gebouwd zou moeten 

worden en welke eisen BeFrank had aan zowel de op te 

leveren software als de samenwerking. Gedurende de 

selectie hebben we vervolgens goed gekeken naar de 

domeinkennis van de leveranciers, de voorgestelde techni-

sche implementatie en de manier waarop risico’s werden 

afgedekt. Vooral voor dit laatste is het van belang om te 

kijken hoe zaken als kosten- en tijdsoverschrijdingen  

gebalanceerd worden met de flexibiliteit om in latere 

stadia nog aanpassingen te doen in hetgeen gebouwd 

wordt.” legt Wouter Knigge, Principal Consultant bij SIG, 

uit. Info Support bleek na een uitgebreid selectietraject de 

juiste partner voor BeFrank. “Info Support heeft een goed 

track record in de financiële sector en voldoet aan alle 

voorwaarden die BeFrank heeft gesteld. Ze leveren maat-

werk en denken het gehele ontwikkelingstraject proactief 

mee. Info Support biedt de juiste kwaliteit en hun benade-

ring van het softwareontwikkelingsproces paste perfect in 

het plaatje dat BeFrank voor ogen had.”

‘De software werd vanaf  
nul opgebouwd.’

2000

2005

“De vraag van BeFrank was uitdagend. Men wist heel dui-

delijk wat voor software ze wilden hebben, maar dat idee 

zat vooral in hoofden en stond nog niet op papier. Omdat 

wij veel ervaring hebben in softwareontwikkeling voor de 

financiële sector en pensioenbranche, bood dit vanaf dag 

één een mooie uitdaging die we graag zijn aangegaan”, 

zegt Mirjam Lemaire, Commercieel Unit Manager bij  

Info Support. 
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Het te ontwikkelen softwaresysteem moest voldoen aan 

verschillende eisen. Zo moesten de onderhoudskosten 

laag zijn en moest het eenvoudig aanpasbaar zijn om 

een snelle time-to-market te realiseren. Wetten omtrent 

pensioenuitvoering en eisen van werknemers veranderen 

namelijk snel. Deze wijzigingen moeten snel kunnen  

worden doorgevoerd in het systeem. Ook moest het 

systeem gekoppeld kunnen worden met andere systemen 

zoals realtime beleggingsadministratie en salaris- 

administratie. Daarnaast moest de software zichzelf  

kunnen testen en toekomst-proof zijn.

Lemaire: “Een goede samenwerking tussen alle partijen 

was absoluut cruciaal om tot gewenste resultaten te 

komen. Met de businessdoelstellingen van BeFrank is het 

van groot belang dat het echt een innovatief systeem voor 

de lange termijn is dat kwalitatief uitstekend in elkaar zit.”

Om die kwaliteit te waarborgen, is SIG vanaf het begin 

betrokken geweest bij het project. Het monitorde tijdens 

de ontwikkelfase continu de kwaliteit. Dat is bijzonder in 

een softwareontwikkeltraject als dit, want we zien vaak 

dat de kwaliteit van ontwikkelde software namelijk niet of 

2015

2020
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pas achteraf wordt gemeten. Knigge: “Door deze unieke 

samenwerking werden valkuilen eenvoudig gesignaleerd 

en was het team constant in staat bij te sturen waar  

nodig. Met deze methode kom je niet achteraf voor  

verrassingen te staan. Het eindresultaat voldoet dan ook 

aan alle verwachtingen.” 

In totaal duurde het project vijftien maanden. Er is in 

september 2013 een stuurgroep opgestart waarin zowel 

BeFrank, Info Support als SIG vertegenwoordigd zijn.  

“SIG vervulde naast de kwaliteitscontroles ook een brug-

functie in de communicatie. Info Support spreekt natuur-

lijk vloeiend de taal van de IT, terwijl BeFrank de pensioen-

staal hanteert. SIG zorgde er regelmatig voor dat beide 

partijen elkaar goed begrepen en wensen juist werden 

vertaald”, zegt Pama.  

Het pensioenadministratiesysteem is ontwikkeld middels 

een agile Scrum-methode. “Vanaf het begin is gekozen 

voor een agile ontwikkelingsproces. Aan de ene kant wist 

BeFrank heel goed wat het wilde, aan de andere kant 

verandert er nog veel. Een watervalmethode is dan geen 

optie en agile ontwikkeling is noodzakelijk om flexibiliteit 

te waarborgen”, zegt Lemaire. De ontwikkeling van de 

software vond plaats op het kantoor van BeFrank in  

Amsterdam. Dit verhoogde aanzienlijk de betrokkenheid 

van alle medewerkers en zorgde voor een pragmatische  

insteek. Lemaire: “De stuurgroep, de IT-afdeling van 

BeFrank en de zakelijke beslissers waren vanaf het begin 

betrokken bij het proces. Het systeem hebben we echt 

gezamenlijk gevormd, beetje bij beetje werd het pensi-

oenadministratiesysteem ontwikkeld. Samen hebben we 

het ontwikkelingsproces omarmd, gevolgd en vertrouwen 

gehad.” 

Software ondersteunt businessdoelstellingen
Het pensioenadministratiesysteem is sinds januari 2015 

in gebruik. Het systeem stelt medewerkers van BeFrank 

nu in staat om de gegevens van deelnemers en klanten 

eenvoudig te administreren en te raadplegen. “Er is 

weinig opleidingstijd nodig, omdat het systeem heel erg 

2000

2005
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gebruiksvriendelijk is. De usability is hoog. Waar we  

voorheen vijf werkdagen nodig hadden voor het verwer-

ken van één contract, doen we dat nu in één uur”, vertelt 

Pama. “Daarnaast kunnen we eenvoudig zelf nieuwe 

producten bouwen binnen het systeem. Slechts twee  

weken nadat de software live ging, hadden we al een 

nieuw product ingebouwd voor netto pensioen.” 

De komende periode wordt het systeem geoptimaliseerd 

en verder uitgebouwd. Uiteindelijk zal Info Support het 

volledige beheer van het systeem overdragen aan BeFrank 

en is BeFrank 100 procent eigenaar van de software. “We 

zijn heel erg tevreden met het ontwikkeltraject en de 

software. Het stelt BeFrank in staat om, geheel in lijn met 

de businessdoelstellingen, verder te groeien. Zonder dat 

we IT of het aantal medewerkers hoeven uit te breiden. 

Met deze op maat gemaakte software hebben we IT 

centraal gesteld in onze organisatie en kunnen we nog 

meer vanuit de deelnemer denken en handelen dan we 

al deden. Dit pensioenadministratiesysteem geeft het 

onderscheidend vermogen van BeFrank weer”, besluit 

Pama.    

‘Het verwerken van een 
contract kost nu niet meer 
5 werkdagen, maar 1 uur.’

2015

2020
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Innovatiethema’s

Groeien gaat gepaard met speciali-

seren en diversifiëren. Info Support 

heeft zich in Nederland en België 

gespecialiseerd in branches als 

de financiële dienstverlening, de 

overheid, de zorg, verzekeringen en 

verschillende industriële sectoren. 

Tegelijkertijd is de kern van onze 

dienstverlening altijd gelijk geble-

ven: softwareontwikkeling op maat, 

beheer en training.  

Transparantie van het ontwik-

kelproces staat bij ons hoog in het 

vaandel. Onderzoek heeft echter 

laten zien dat gemiddeld tachtig 

procent van de kosten gaan zitten in 

het beheer van een systeem.  

Uit ervaring weten wij echter dat 

het lager kan; bij de ontwikkeling 

van software houden wij al vanaf 

stap één rekening met de totale  

levenscyclus van de applicatie, waar-

door het beheer uiteindelijk veel 

efficiënter worden ingeregeld. 

Om ervoor te zorgen dat we vooraan 

blijven lopen, hebben we een aantal 

innovatiethema’s gekozen die onze 

bijzondere aandacht krijgen.

ClouD

De trend is dat software niet langer 

lokaal, maar in de cloud wordt  

geparkeerd. Bij Info Support zorgen 

we er dan ook voor dat ‘onze’  

applicaties cloud-ready zijn. Daar-

naast bieden we specifieke cloud-

diensten aan. Bijvoorbeeld de Hos-

ted Business Suite, met werkplekken 

in de cloud zoals Office 365, Hosted 

Exchange en SharePoint. Maar ook 

onze ontwikkelstraat Endeavour is 

beschikbaar uit de cloud, waarbij 

ontwikkelafdelingen hun ontwik-

kelwerkplekken modulair bij ons af 

kunnen nemen en altijd de nieuw-

ste tools voor handen zijn.

Vooraan blijven lopen:  
de belangrijkste innovatiethema’s
Er zijn weinig bedrijfssectoren die in drie decennia zo’n enorme ontwikkelingen hebben  

doorgemaakt als IT; zowel in grootte als in technologie. Zoals we in dit magazine laten zien is  

Info Support gezond gegroeid door steeds vooraan te lopen in deze ontwikkelingen door continu 

te blijven innoveren.

2015-toekomst

2000

2005
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MobIlE

Wat er ook ontwikkeld wordt; alles 

moet tegenwoordig mobiel- 

vriendelijk zijn. En dat betreft allang 

niet meer alleen consumentensoft-

ware, ook kantoorapplicaties  

moeten overal beschikbaar zijn. 

Daarom staat mobile hoog op onze 

agenda. Info Support ontwikkelde 

een strategie voor mobiele appli-

caties die het mogelijk maakt om 

cross-platform vanuit één codebasis 

te kunnen ontwikkelen. Hiermee 

kan optimaal worden aangesloten 

bij de gebruikerservaring, maar 

wordt tegelijkertijd flink bespaard 

op ontwikkelkosten en beheer. 

InTErnET of ThIngS

Internet of Things (IoT) is de verza-

melnaam van de volgende generatie 

van slimme apparaten, die zelfstan-

dig bepaalde acties uit kunnen voe-

ren met zo min mogelijk tussenkomst 

van een gebruiker. Deze apparaten 

doen dit omdat ze kunnen commu-

niceren met andere apparaten, maar 

ook met personen. Een van de meest 

voorkomende voorbeelden is die van 

de Slimme Thermostaat. Deze maakt 

gebruik van sensoren om te kijken 

of het nuttig is om de temperatuur 

te verhogen door te controleren of 

iemand in huis aanwezig is. Dit alles 

kan de thermostaat zonder tussen-

komst van een persoon. Natuurlijk is 

er wel software nodig om apparaten 

met elkaar te laten communiceren en 

gegevens aan elkaar te knopen. Info 

Support werkt al bij diverse opdracht-

gevers met deze technologie.

ConTInuouS DElIVEry/DEVopS

Agile werken is al langer populair 

binnen de IT. Het gedachtegoed is 

dat ontwikkeling steeds flexibeler 

verloopt door functionaliteit in 

kleine stukjes op te knippen. Maar 

alleen snel ontwikkelen is niet 

genoeg. Het in productie zetten van 

nieuwe functionaliteit is vaak nog 

steeds een probleem, ondanks het 

gebruik van een agile methodiek. 

Door Continuous Delivery in te zet-

ten kan ook de oplevering worden 

versneld: (geautomatiseerd) continu 

opleveren van kleine behapbare 

stukjes die meteen getest en in 

productie genomen worden.  

Nog een stap verder is het DevOps 

denken. Dan wordt ook Operations 

aangehaakt bij het proces en wordt 

nieuwe functionaliteit ook direct in 

beheer genomen. 

WEbSCAlE ArChITECTurES

In het verleden was het nog wel  

acceptabel om systemen een of 

twee dagen uit de lucht te halen 

vanwege een upgrade of onder-

houd. Tegenwoordig zien we steeds 

meer de wens om ‘de winkel’  

continu open te kunnen houden. 

Een aanpak als Continuous Delivery 

kan helpen aanpassingen sneller 

door te voeren en Cloud Computing 

zorgt voor betere schaalbaarheid als 

er sprake is van piekbelasting van 

een systeem. Maar nog beter is om 

dergelijke systemen op een goede 

manier te bouwen, met een websca-

le architectuur. Denk daarbij aan de 

beweging van SOA 

naar Microservices, van synchrone 

communicatie naar asynchrone 

communicatie (op basis van events), 

eventual consistency, het inzetten 

van CQRS als patroon, enzovoorts. 

bIg DATA

De toenemende populariteit en 

inzetbaarheid van Big Data wordt 

gedreven door twee interessante 

componenten. Enerzijds maakt 

steeds geavanceerdere soft- en 

hardware het mogelijk om meer 

data vanuit verschillende bronnen 

te verzamelen, bewaren en  

verwerken en anderzijds drijft  

alsmaar toenemende rekenkracht 

en intelligentie de mogelijkheid om 

in deze data nieuwe verbanden,  

mogelijkheden en informatie te 

ontdekken. Eerder genoemde 

componenten leiden tot nieuwe 

toepassingen. Waar data voorheen 

het resultaat was van onze inspan-

ningen in tijd, energie en geld, 

vormt het tegenwoordig de basis 

om te bepalen waar we onze tijd, 

energie en geld aan gaan besteden. 

Big Data stelt ons in staat vooruit 

en daardoor betere beslissingen te 

nemen.      

2015

2020
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1986 1990 1995 2000 2016

De historie
.. van 1 medewerker naar meer dan 400 medewerkers...
.. van servers naar pc’s naar mobiele apparaten naar cloudoplossingen...
.. van 1 bedrijf naar meerdere elkaar aanvullende bedrijfsonderdelen...
.. van eenvoudige monolithische naar complexe servicegeoriënteerde
   omgevingen...

De toekomst
.. internet of things?
.. big data, big brother? 
.. zelf programmerende systemen?
.. robots die de dienst uitmaken?

De technologie blijft ontwikkelen en zo  
ook Info support & de Info supporters

2005
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Info support  
International Group

Met hoeveel procent is Info Support gemiddeld per jaar 

gegroeid, als het aantal medewerkers in 30 jaar toenam 

van één tot 400?

(Het antwoord is onderaan dit artikel te vinden)

Dankzij deze groei kunnen we anno 2015 onze opdracht-

gevers een compleet pakket van oplossingen en diensten 

aanbieden en waar nodig de juiste partner of het juiste 

bedrijfsonderdeel aanhaken om voor elke situatie het 

meest ideale resultaat te boeken voor uw specifieke wens 

en situatie.

organisatie Voor alle vragen het juiste antwoord

Wat dertig jaar geleden begon met één medewerker, groeide in dertig jaar tijd uit tot een 

internationale organisatie met meerdere dochterondernemingen. Eerder in dit magazine 

schreven we al over exponentiële groei en hoe moeilijk het is voor het menselijke brein om 

dit te begrijpen, en daarom een quizvraag:



InnovatIons 23

organisatie Voor alle vragen het juiste antwoord

De samenhang 
De bedrijven van de Info Support Group vullen elkaar aan, 

doordat business en IT samen worden gebracht onder één 

dak. We stellen die verschillende bedrijfsonderdelen graag 

even aan u voor. 

De basis: het technologische hart
De basis wordt gevormd door het IT-hart van de bedrijven-

groep, bestaande uit Info Support Nederland en België, 

waar maatwerk software wordt ontwikkeld. Binnen deze 

bedrijven wordt flink geïnvesteerd in kennis van  

technologie. Niet alleen wordt continu geïnvesteerd in 

opleidingen binnen ons Kenniscentrum, waar zowel onze 

eigen mensen als medewerkers van collega IT-bedrijven 

worden opgeleid, maar ook doordat we elke woensdag-

avond samenkomen en presentaties over de nieuwste 

technologische snufjes worden gedeeld. 

Kennis van branches
Technologische kennis wordt aangevuld met kennis van 

branches waar onze opdrachtgevers in opereren. Daaruit 

ontstaan branche-specifieke oplossingen die vaak direct 

kunnen worden ingezet. Ook zijn er de zogeheten  

Business Focus Groups waarin Info Supporters domein-

kennis delen en samenwerken met opdrachtgevers en 

andere marktpartijen en hogescholen om innovatieve 

oplossingen uit te werken. 

Verandermanagement
Het kan voor een gebruiker een hele ommezwaai zijn 

om met een nieuw informatiesysteem te moeten gaan 

werken. Daarom is verandermanagement een onmisbare 

basis voor succes. De mensen van Global Services, een 

dochter van Info Support International Group, helpen 

medewerkers van onze opdrachtgevers op weg met eind-

gebruikerstrainingen. Voor standaardapplicaties, maar ook 

voor systemen die op maat voor u zijn gebouwd.

BeDrIjfSonDerDelen 

c2Go
c2GO biedt gemeenten een passende oplossing voor de 

uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein: 

de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.  

Met c2GO zijn gemeenten in staat zorg te dragen voor een 

effectieve en efficiënte inrichting van het sociaal domein, 

waarbij beleid en uitvoering volledig ondersteund worden. 

Adifo
Adifo levert een unieke lijn van strategische software tools 

voor het automatiseren en perfectioneren van de product-

ontwikkeling, logistieke afhandeling en klantendienstver-

lening voor voedingproducerende bedrijven. 600 bedrijven 

in meer dan zestig landen zetten Adifo’s software in om 

hun supply chain te perfectioneren en om hun klanten 

optimaal te bedienen. 

‘De bedrijven van de 
Info Support Groep 
vullen elkaar aan.’
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MissionMode
Ten tijde van een crisis vormt een kort en uitermate 

concreet draaiboek in combinatie met een praktische en 

gebruiksvriendelijke informatie management tool voor 

een efficiënte samenwerking de basis voor een goede 

crisisbeheersing. Met MissionMode bent u daarvan 

verzekerd. MissionMode vereenvoudigt het informatie-

proces via een web-based (SAAS) oplossing en gekoppelde 

mobiele applicatie. De oplossing is eenvoudig in gebruik, 

maar geavanceerd genoeg voor de grootste operationele 

verstoring of noodsituatie. MissionMode combineert een 

unieke mobiele applicatie, online controle centrum en een 

notificatie centrum in éen geïntegreerd systeem. Wereld-

wijd vertrouwen vele organisaties op MissionMode en 

verbeteren c.q. verhogen hun operationele efficiëntie en 

veiligheid.

De Vries Workforce Management
De Vries Workforce Management is een Europees soft-

warebedrijf, met het hoofdkantoor in Veenendaal en 

marktleider voor Workforce Management oplossingen in 

de retail. 

Binnen de retail-branche zijn de personeelskosten de 

grootste kostenpost en veelal de enige post waar men in-

vloed op heeft. Onze retail WFM-oplossing geeft retailers 

de optimale controle over de loonkosten en verbetert de 

productiviteit. 

 

Global Services
‘GS Training & Knowledge Management’ is sinds 1996 de 

IT-opleidingspartner van KMO’s en multinationals in meer 

dan 20 landen. Voor meertalige eindgebruikers-opleiding 

in SAP, Microsoft, maatsoftware en veel meer. Met een  

duidelijke visie op kennis, tools en de eindgebruiker.

 

Info Support Components
Binnen de Info Support groep worden soms software-

componenten ontwikkeld die voor een brede doelgroep 

interessant kunnen zijn, niet alleen voor een bepaalde 

branche. Deze softwarecomponenten worden ready to use 

aangeboden via Info Support Components. 

Op dit moment betreft dat de volgende componenten:

•  De vragenlijstmodule Kanzi  

(meer info op kanzi.azurewebsites.net)

•  Het kennismanagementsysteem knowNow  

(meer info op isknownow.com)  

Info Support real estate Services
Vanuit de Business Unit Industrie is in een aantal jaren een 

duidelijke propositie opgezet voor de woningcorporatie-

markt. Hierbij is veel kennis opgedaan rond deze markt en 

de ketens waarin woningcorporaties een rol spelen.  

Om deze markt beter van dienst te kunnen zijn is in 2015 dit 

specifieke bedrijfsonderdeel opgezet. Naast ready to use op-

lossingen als de Datarotonde (Corporatie Service Bus) en de 

Woning Inspectie Module (WIMapp) worden architectuur- 

en consultancydiensten geboden vanuit zowel technische 

als domeinkennis.   

Antwoord: 22,11 procent per jaar  

(1,2211 tot de macht 30 = 400)Info support in het kort: 

- Aantal medewerkers: ruim 400 

- Hoofdkantoor: Veenendaal

- Actief in Nederland en België

- Aantal trainingen: ruim 300
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Zes geheimen van  
succesvolle innovatie

Deze quote werd ooit opgetekend uit de mond van John 

Keynes, één van de belangrijkste economen van de twin-

tigste eeuw. Dat is een herkenbaar probleem voor wie zich 

dagelijks bezighoudt met innovatie. Zelden is er een  

gebrek aan goede ideeën; het is alleen zaak om deze niet 

in de kiem te smoren en om alle barrières voor de uitwer-

king en de implementatie ervan uit de weg te ruimen. 

Eind 2014 organiseerde Info Support samen met de  

Blommestein Groep het Transformatie Discours, een  

directieconferentie waarin bestuurders en professionals 

uit verschillende sectoren ideeën uitwisselden over  

innovatie. Dat leverde niet alleen veel wederzijdse inspira-

tie op, maar ook herkenning. De factoren die bijdragen aan 

succesvolle innovatie zijn in grote lijnen overal dezelfde. 

Innovatie 2014 | Inspiratie

‘Het probleem met innovaties is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, 

maar het loslaten van oude denkbeelden.’

2005

2010
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1

2

3

Innovatie 2014 | Inspiratie

DAAroM: zES lESSEn oM InnoVATIE TE lATEn SlAgEn.

1. Bepaal je visie en draag die uit
Innovatie begint met een visie: op de markt, de klanten 

en het product. “Je moet weten wat je wilt en waarom je 

het wilt. en de passie hebben om het uit te voeren”, aldus 

Amir Arooni. Als CIO Solution Delivery Center bij ING is 

hij onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen 

van mobiel bankieren bij deze bank (zie kader). “Ik weet 

dat het een cliché is, maar het is niet het enige wat telt. 

Ook het in kaart brengen van je eigen ‘trackrecord’ is van 

belang. De successen die je behaald hebt, bepalen in hoge 

mate het vertrouwen dat mensen in je hebben. Als je geen 

trackrecord hebt, dan kom je mensen tegen die je tegen-

houden. Is er vertrouwen, dan gunnen mensen het jou  

om bepaalde dingen uit te proberen.”

2. Betrek medewerkers
Medewerkers zijn het meest gemotiveerd als ze weten 

welke doelen hun organisatie nastreeft, ze het gevoel heb-

ben dat ze daar een positieve bijdrage aan leveren en dat dit 

gewaardeerd wordt. Het actief betrekken van medewerkers 

bij het behalen van doelstellingen werkt zelfs als die doelen 

niet bepaald positief zijn. Een van de deelnemers aan het 

panel maakte mee dat de organisatie moest bezuinigen 

om de diensten betaalbaar te houden. Hij gaf medewerkers 

op ludieke wijze de boodschap dat ze de keuze hadden 

tussen óf de beste medewerker worden die de beste dienst-

verlening tegen de laagst mogelijke kosten levert, óf over 

twee jaar niet meer nodig zijn. “Dat was best een harde 

boodschap, maar het bijzondere is dat een groot deel van 

de medewerkers het oppakt. Er worden nu meer diensten 

geleverd, tegelijkertijd is er krimp. Medewerkers komen zelf 

met ideeën over mogelijke besparingen.” 

3. luister naar je klanten
Je kunt zelf nog zo veel goede ideeën hebben; als je niet 

luistert naar wat je klanten nu eigenlijk willen, dan mis je 

een hoop kansen. Bij ING worden social media heel serieus 

genomen in de communicatie met de klant. Na de intro-

ductie van een nieuw product worden alle commentaren 

2014

2020
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daarop gelezen. Tegelijkertijd waren de aanwezigen op 

het seminar het erover eens dat persoonlijk contact met 

klanten misschien wel te vaak overboord is gegooid ten 

koste van geautomatiseerde klantcommunicatie. “We zit-

ten gevangen in bureaucratische procedures. misschien zit 

de oplossing wel in het kleinere, het menselijke. Daarmee 

komt de passie ook terug. Het gevoel voor degene waar-

voor we het doen, de klant, is nu vaak weg”, aldus Arnold 

Pureveen, CFO van De Alliantie.  

4. Voorspel wat gaat gebeuren
Eén van de diensten waar ING aan werkt, is het voorspel-

len wanneer een klant rood komt te staan, zodat de bank 

bijvoorbeeld proactief contact kan opnemen met de sug-

gestie om spaargeld over te maken van de spaarrekening 

naar de lopende rekening. Het toepassen van zogeheten 

predictive analytics is een kans die in veel sectoren hoog 

op de prioriteitenlijst van innovatie staat. Maar hoe ver 

kun je gaan in het voorspellen van klantgedrag? En wat 

kun je vervolgens met die informatie doen? In de gezond-

heidszorg is die vraag eenvoudiger te beantwoorden dan 

in de verzekeringsbranche; een ziekte voorkomen voordat 

deze zich manifesteert, daar is weinig op tegen. Een pre-

mie verhogen omdat uit een data-analyse blijkt dat je als 

klant een verhoogd risico hebt op een auto-ongeluk ligt 

wat gevoeliger.

5. Durf te falen
Jeroen Frissen, Directeur Strategie en Beleid bij woning-

corporatie Ymere, pleit voor een tolerantie om fouten te 

maken. “We kunnen alleen dingen verbeteren als we dat 

toestaan.” Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen organisa-

tie. Ymere was lang een soort anarchistische  

woningbouwcorporatie met weinig structuur. “Je kon geen 

Hoe kan ik in een groot bedrijf toch een 

kleine start-up zijn? Hoe kun je pro-

cessen en procedures op een andere 

manier vormgeven? Dat waren belang-

rijke uitdagingen van arooni toen hij in 

dienst trad bij de bank. 

Toen het traject om mobiel bankieren te 
ontwikkelen werd gelanceerd, ontstond 
het idee om op de een of andere manier 
feedback van de klant te krijgen op de 
software. De meest eenvoudige manier 
was om dat via de mail te regelen. Men 
dacht dat er ongeveer 3.000 mails per 
maand zouden binnenkomen. Dat bleek 
een misvatting: in drie dagen kwamen 
28.000 mails binnen. 

De grootste vraag was daarna: hoe 
gaan we dat regelen? Hoe kunnen we 
de mails op een persoonlijke manier af-
handelen? Interactie met de klant leek 
de oplossing, een doorbraak bij ING. 
Maar de innovatie ging nog verder; zo 
werd ING de eerste bank ter wereld die 
creditcardinformatie aanbood via een 
mobiele app, een groot succes. 

‘Geef mensen de ruimte om 
te experimenteren.’

4 

5

amir arooni, 
CIo solution Delivery  
Center Channels, InG 

2005

2010
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beleidslijn inzetten, want het liet zich niet sturen. Aan de 

ene kant was dat perfect; er gebeurden de prachtigste  

dingen, maar er gingen ook dingen mis.” Zeker in zijn  

sector wordt dat niet geaccepteerd.

6. Maak kleine stapjes
Innovatie hoeft geen miljoenenproject te zijn dat jaren 

duurt. Arooni: “Geef mensen de ruimte om te experimen-

teren, het klein te houden en te kijken hoe een experi-

ment verloopt in een veilige omgeving. Dan is er daarna 

ruimte om het uit te breiden. Ik denk dat de cultuur van 

experimenteren gaat helpen om de transformatie in grote 

bedrijven voor elkaar te krijgen.” 

In de managementliteratuur wordt ook wel gesproken 

over ‘intrapreneurship’; ondernemerschap (entrepreneur-

ship) binnen een organisatie (‘intra’). Dit model is een kans 

voor grotere organisaties om de concurrentie aan te kun-

nen met innovatieve, flexibelere start-ups. Door een groep 

mensen ruimte, tijd en budget te geven om hun ideeën 

uit te werken, kun je de geest van een start-up binnen de 

bedrijfsmuren halen. 

een rapportcijfer van 9,7 – zonder wachtlijsten

6

2014

2020



InnovatIons30

2005

2010



InnovatIons 31

Jan van Bodegom, Algemeen Directeur van het Alexander 

Monro Borstkankerziekenhuis, startte zijn eigen zieken-

huis in april 2013. Met succes: “Cliënten waarderen ons 

met een 9,7”, vertelt hij. Onlangs won hij de prijs voor de 

meest patiëntvriendelijke kliniek, het resultaat van zijn 

ontwikkelingsstrategie waarbij hij de ‘patiënt in the lead’ 

zette. Tien jaar geleden werkte hij bij het project ‘Werken 

zonder wachtlijst’ en kwam er toen achter dat het feno-

meen ‘wachtlijst’ alles te maken had met het maken van 

keuzes. ”Er is bijna dertig jaar lang geïnvesteerd in budget-

tair gedrag: Hoe hoger de wachtlijsten, des te meer geld 

je als ziekenhuis het volgende jaar kreeg. Ik was chirurg 

in het ziekenhuis Bernhoven in Oss-Veghel en merkte dat 

iedereen om me heen liep te klagen en vooral anderen de 

schuld gaf.” 

Van Bodegom besloot helemaal opnieuw te beginnen. 

Net voor de economische crisis verkocht hij zijn maat-

schapsplek. Hij vond banken en particuliere partijen bereid 

om te investeren in zijn ideaalbeeld van hoe patiënten 

met borstkanker behandeld moeten worden; namelijk 

zoals zij dat zelf willen. Dat lukte hem niet in de zieken-

huizen waar hij werkte: “In gewone ziekenhuizen ben je 

de hele dag bezig met het behartigen van belangen, met 

overleggen, met afstemmen.” Ook de verzekeraars zagen 

het zitten met hem. 

Het geheim van zijn succes? “In een gewoon ziekenhuis 

draait alles om de agenda van de arts en de organisatie. 

Bij ons om de patiënt”, vertelt hij. “Dat zie je terug in de 

inrichting, maar ook in het gedrag van onze medewerkers. 

Uiteraard voor zover dat binnen de mogelijkheden past.” 

Volgens Van Bodegom kan dat zonder dat de zorg duurder 

wordt, zelfs met de hotelfaciliteiten die hij biedt. Sterker 

nog, hij kan voor een lagere prijs werken dan andere  

ziekenhuizen. En de medische kwaliteit is aantoonbaar 

beter.   

‘Een klantwaardering 
krijgen van 9,7 in de zorg, 
hoe doe je dat?’

2014

2020
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De Leonardo da Vinci van de IT

In de IT komen we een soortgelijk 

fenomeen tegen. Midden jaren 

zeventig bedacht de Brit Chris Date 

de eerste declaratieve program-

meertaal. Het bijzondere aan deze 

manier van programmeren is dat 

niet het proces wordt beschreven, 

maar de output die moet worden 

opgeleverd. Niet alleen bedacht hij 

een programmeertaal (SQL), maar 

ook de relationele database die deze 

manier van programmeren mogelijk 

zou moeten maken. Er was alleen 

een probleem: de techniek was des-

tijds nog niet ver genoeg om deze 

databases te kunnen ondersteunen.

Volgens Gert Jan Timmerman, 

Hoofd Kenniscentrum van Info 

Support, zouden declaratieve 

programmeertalen zomaar eens de 

toekomst kunnen hebben. 

Het is overigens niet de eerste keer 

dat de evolutie van programmeren 

niet-lineair verloopt. Op dit moment 

wordt de markt gedomineerd door 

3GL-programmeertalen, terwijl rond 

de millenniumwisseling 4GL al in 

zwang was.

Hoe zit dat? “Inderdaad kwam 4GL 

in opkomst na 3GL, zoals je zou 

verwachten. Het voordeel van 4GL-

programmeertalen was dat je vrij 

snel en eenvoudig kon ontwikkelen, 

waarbij de nadruk lag op de presen-

tatielaag. Als Info Support zijn we 

altijd vrij kritisch geweest op 4GL, 

omdat we vonden dat de controle 

van data in de database plaats zou 

moeten vinden.” Meer hierover is 

te lezen in het hoofdstuk ‘Rotsvast 

vertrouwen in een deugdelijke back-

end (tegen de trend in)’.

De razendsnelle opkomst van inter-

net gooide echter alles op zijn kop. 

“Voor het ontwikkelen van webap-

plicaties bleek 4GL niet geschikt”, 

aldus Timmerman. “4GL deed veel 

in de client en browsers waren 

daar niet op ingericht.” Vandaar dat 

toekomst programmeren Declaratieve talen

Van Leonardo da Vinci is bekend dat hij een vliegtuig uitvond voordat de techniek  

zo ver was om ook daadwerkelijk zo’n ding te bouwen. Het schijnt zelfs dat de  

‘ornithopter’ daadwerkelijk zou hebben kunnen vliegen; tenminste, als het je zou  

lukken om het überhaupt in de lucht te krijgen (en hoe dat moest, dat wist zelfs  

Da Vinci nog niet).

2005

2010
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toekomst programmeren Declaratieve talen

ontwikkelaars weer terugvielen op 

het oude, vertrouwde systeem: “Ik 

heb in 2004, 2005 meegemaakt dat 

mensen bij ons op cursus kwamen, 

die een hele tijd uit de running wa-

ren geweest. Ze waren nog gewend 

om met 4GL te werken in de jaren 

negentig en ervoeren het alsof we in 

de tussentijd een stap terug hadden 

gemaakt.”

In werkelijkheid lag het iets inge-

wikkelder: “Binnen 3GL hebben 

sindsdien veel ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Zo is objectoriënta-

tie inmiddels standaard geworden 

binnen de meeste 3GLs. Met name 

C# en Java hebben een behoorlijke 

ontwikkeling doorgemaakt: je zou 

zelfs kunnen spreken over 3,5GL.” 

De toekomst van programmeren ligt 

volgens Timmerman dus niet bij 4GL 

of zelfs 5GL, maar in declaratieve 

talen. “We zijn tot nu toe gewend 

om tijdens het programmeren te 

beschrijven hoe processen moeten 

worden ingericht. Je geeft bijvoor-

beeld aan hoe je bepaalde gegevens 

wilt sorteren. In declaratieve talen 

zeg je alleen dat je je gegevens 

gesorteerd wilt hebben, het systeem 

bedenkt vervolgens zelf hoe. Het 

eerste voorbeeld van zo’n taal is SQL 

uit 1975: alle relationele databases 

maken gebruik van deze taal.

Je hoort tegenwoordig ook steeds 

meer over NoSQL, waarin er juist 

wordt teruggegrepen naar de tijd 

vóór de opkomst van SQL. Dat 

heeft te maken met het feit dat we 

tegenwoordig met enorme datasets 

te maken hebben; met de huidige 

technologieën is het niet altijd mo-

gelijk om daar voldoende efficiënt 

mee te werken.”

Nu is het niet zo dat de NoSQL-da-

tabases van nu een exacte kopie zijn 

van de jaren zeventig: “Nee, de tijd 

heeft zeker niet stilgestaan. Maar de 

filosofie erachter blijft overeind.”

 

Is het dan zo dat programmeren 

met declaratieve talen straks zo 

eenvoudig wordt dat iedereen het 

kan, net zoals de ontwikkeling van 

HTML er voor zorgde dat iedereen 

zijn eigen website kon ontwerpen? 

Timmerman: “Dat was wel het 

idee van Date, dat eindgebruikers 

het ook zouden kunnen gebruiken. 

Helaas bleek dat in de praktijk tegen 

te vallen: ook declaratieve program-

meertalen blijken moeilijker dan je 

in eerste instantie zou denken.”

Info Support blijft de ontwikkelin-

gen goed in de gaten houden en de 

medewerkers bijspijkeren: “Je moet 

ook weer niet te ver vooruit lopen, 

omdat er dan nog geen praktische 

toepassingen zijn. Het gaat erom 

kennis op het juiste moment bij te 

brengen; op basis van wat wij zien 

in de markt en de vragen die binnen 

komen, bepalen we het aanbod van 

onze opleidingen.”  

‘Toen relationele databases werden 
ontworpen, was de techniek nog niet
ver genoeg.’

Gert Jan Timmerman, 
Hoofd Kenniscentrum van Info Support

2015
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Innovatie binnen Info support

Of het doel van innovatie nu is om de concurrentiepositie 

van een bedrijf te verbeteren, de kosten omlaag te brengen, 

een grotere klantenbinding te realiseren of juist innovatieve 

businessideeën te ontwikkelen; de kern van innovatie is het 

waarmaken van mogelijkheden waar je eerder nooit van had 

durven te dromen. Door voortdurend de nieuwste trends 

te volgen, zorgen we er bij Info Support als bedrijf voor dat 

we zoveel mogelijk tools in handen hebben om te kunnen 

innoveren.  

Hoe ontstaan die innovaties nu in de praktijk en hoe zorg 

je ervoor dat je continu blijft innoveren? Bij Info Support 

geloven we dat dit pas mogelijk is als je een goed klimaat 

creëert waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 

Een écht innovatieve bedrijfscultuur is een vruchtbare 

voedingsbodem waar ideeën de vrijheid krijgen om niet 

alleen te ontstaan, maar ook echt tot bloei te komen. 

 

Innovation Projects
Innovation Projects is een ideeënwedstrijd waarmee  

Info Support zijn medewerkers wil uitdagen om creatieve, 

vernieuwende en baanbrekende ideeën te ontwikkelen 

die ook werkelijk uitvoerbaar en waardevol zijn voor  

onze opdrachtgevers. Deze wedstrijd past in onze visie 

dat businessinnovaties mogelijk zijn vanuit technologi-

sche innovaties.

Innovatie: de praktijk binnen 
Info Support

Cultuur

bij het woord ‘innovatie’ denk je al gauw aan wat eenmalig is en ontzettend groot, zoals de uitvinding van de 

gloeilamp of het internet. In de praktijk komt innovatie pas écht goed tot zijn recht als het zit ingebakken in 

de bedrijfscultuur, als mensen voortdurend nadenken over hoe dingen beter en vooral slimmer kunnen. 

2005
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Innovatie binnen Info support Cultuur

 editie 1: Bring business up to speed
De eerste editie van Innovation Projects vond begin 2015 

plaats. Het innovatieve idee ‘Bring business up to speed’ 

is in het Innovation House uitgewerkt tot een showcase 

voor de opdrachtgever. Het doel was een pensioenportaal 

te bouwen voor werkgevers en werknemers, buiten een 

applicatieserver omgeving, volgens een niet-gelaagde  

architectuur. Er is gebruik gemaakt van een architec-

tuurpattern dat helemaal gericht is op schaalbaarheid, 

snelheid en performance, met behulp van architectuur-

patronen zoals Command Query Responsibility Segrega-

tion (CQRS) en microservices.  

 editie 2: Thuismeter.nl
Info Support heeft Thuismeter.nl uitgeroepen als winnaar 

van het tweede Innovation Project van 2015. De mobiele 

applicatie is ontwikkeld voor ziekenhuisorganisatie Rijn-

state en biedt patiënten de mogelijkheid hun thuis  

opgenomen bloedwaarde direct te delen in het elektro-

nisch patiëntendossier (EPD). Thuismeter.nl maakt het  

veilig en direct delen van de meetwaarden mogelijk  

dankzij koppelingen tussen het meetapparaat en de 

smartphone van de patiënt, de broker (het tussenstation 

voor gegevensauthenticatie) en het ziekenhuis. De zoge-

noemde broker zorgt ervoor dat de gegevens veilig  

en compliant naar het EPD worden doorgezet. 

Kennisdeling evenementen om innovatieve ideeën 
te motiveren
Kennisdelen zit ons in het bloed en daarom organiseert 

Info Support elke woensdagavond een ISKA (Info Support 

Kennis Avond). Op zo’n avond geven medewerkers een pre-

sentatie over een onderwerp waar zij op dat moment mee 

bezig zijn in het veld of waar ze tijdens een evenement of 

een training mee in aanraking zijn geweest. Zo kunnen 

alle collega’s hierin meedelen.   

 

Het ISKS gaat nog een stapje verder dan de ISKA. ISKS staat 

voor Info Support Kennis Seminar, een jaarlijks terugke-

rend seminar waarbij onze medewerkers twee dagen lang 

worden ondergedompeld in de nieuwste technologie. Er 

worden internationale sprekers uitgenodigd en workshops 

georganiseerd.  

Waarom Info Support zoveel aandacht heeft voor kennis-

deling? Ten eerste is het een manier voor onze consultants 

om met andere collega’s te sparren dan diegenen waar ze 

dagelijks mee in projecten draaien, maar ook zijn dit soort 

evenementen bij uitstek geschikt om uit de dagelijkse 

praktijk te stappen en weer eens met een helikopterview 

naar ons IT-vakgebied te kijken.  

Het resultaat? Niet alleen krijgen onze medewerkers hier-

door een frisse blik op de materie, maar het levert ook  

soms heel verrassende innovatieve ideeën op.  

2015

2020
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Innovation Day

In een wereld waarin verandering de enige 

constante is, neemt de roep om wendbaar-

heid, creativiteit en aanpassings vermogen 

binnen bedrijven toe. Innovatie moet onder-

deel uitmaken van de dagelijkse werkzaam-

heden binnen ieder modern bedrijf.

Innovation Day 2015

2015 

Maar hoe doet u dit? Hoe vertaalt u uw uitdagingen  

naar concrete, innovatieve en haalbare plannen?  

Welke rol speelt ICT hierin? En hoe brengt u dit in de 

praktijk? Dit zijn de vragen die een aantal topbedrijven 

hebben beantwoord op 18 juni 2015. De kracht van  

connective thinking werd in praktijk gebracht op  

Innovation Day 2015!

2005

2010
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Innovation Day 2015 

In zeer interactieve en intensieve parallelsessies werden  

in kleine teams problemen benoemd, problemen verdiept 

en oplossingen bedacht. De setting - het drijvend  

paviljoen in Rotterdam - het programma, de deelnemers 

en de opzet van de dag zorgden voor echte connectiviteit 

tussen de deelnemers.  

Ook in 2016 willen wij weer een Innovation Day orga-

niseren maar ook op vele andere evenementen zijn we 

aanwezig. Grootschalige evenementen waar u ons kunt 

ontmoeten als spreker of sponsor en vaak ook kleinschali-

ge door ons zelf (mede)georganiseerde evenementen met 

een sterke focus op doel en doelgroep. Aankondigingen 

hiervoor vindt u op onze website en in onze e-nieuwsbrief.

Bekijk de video op 

https://youtu.be/Aci_uGDXCF4 

2015

2020

2016
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visie

Die kan zo op een tegeltje; de 

overpeinzing van Marco Braakman, 

managing director bij Info Support, 

over de toekomst van IT. Het klinkt 

misschien als een zin uit de Matrix, 

maar als je er goed over nadenkt 

snijdt het wel degelijk hout. Of je 

nu de hele dag aan het gamen bent 

of onafgebroken naar je mobiele 

telefoon staart, eigenlijk leven veel 

mensen al in een virtuele wereld. 

“En dat is niet de enige science 

fiction die zo langzamerhand wer-

kelijkheid is geworden. Wat dacht je 

van het oproepen van een videover-

binding met iemand anders via een 

scherm?” 

Helemaal leven in een digitale 

wereld, zoals in de Matrix, gaat er 

volgens Braakman nooit van komen. 

Wel zal de scheidslijn tussen digitaal 

en fysiek steeds dunner worden. 

“Steeds meer apparaten worden 

verbonden met het internet, dat 

zullen we de komende jaren vooral 

in de zorg zien. Daarnaast wordt 

technologie steeds meer een ver-

lengstuk van ons lichaam, en soms 

zelfs een onderdeel daarvan. Dat 

wordt ook wel singularity genoemd 

- het samensmelten van mens en 

machine. Denk aan het aansturen 

van apparaten met je hersens, of 

computergestuurde protheses. 

Niemand weet nog goed waar die 

ontwikkeling naar toe gaat, maar 

dat dit verstrekkende gevolgen gaat 

hebben is zeker.”

Ook termen als ‘Internet of Things’ 

en ‘big data’ worden vaak genoemd 

als het gaat over de toekomst van 

IT. “Een gevolg van de exponentieel 

groeiende processorkracht is dat 

apparaten steeds beter zelf kunnen 

nadenken en zelflerend vermogen 

krijgen. Denk aan de zelfrijdende 

auto van Google; deze moet enorm 

veel data verwerken en interpre-

teren. Tegelijkertijd komen we er 

steeds meer achter dat het mense-

lijke brein eigenlijk veel slimmer is 

dan we dachten. Elke keer als com-

puters meer mogelijkheden krijgen, 

bedenken we dat er nog veel is wat 

ze juist nog lang niet kunnen, zoals 

sociale interactie, humor en kunst.”

Dat geldt volgens Braakman ook 

voor softwareontwikkeling; ook 

al zijn er geluiden dat computers 

steeds meer zelf gaan programme-

ren, is het maar de vraag wanneer 

het zo ver is. “We hebben nog een 

lange weg te gaan voordat ontwik-

kelaars overbodig zijn. De software 

die nu nog door computers wordt 

ontwikkeld, zakt nog vaak door zijn 

hoeven.”

Als we over dertig jaar terugkijken 

op 2015, denken we dat dan nog 

steeds? “Goede vraag. Je kunt ook 

niet alles van te voren zien aan-

komen. Zo was de razendsnelle 

opkomst van het internet in de jaren 

negentig ook voor iedereen een 

verrassing. Hoe de wereld er in 2045 

uitziet is onmogelijk te voorspellen. 

Dat IT daar een nog grotere rol in 

gaat spelen staat buiten kijf.”  

Als science fiction werkelijkheid wordt

Toekomst

“Je lichaam is niet anders dan een beperkte fysieke  
interface voor je brein.”
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visie Toekomst

Nieuwsgierig geworden
naar nog meer innovatie van 
Info Support? 
Bekijk deze dan op www.infosupport.com/innovatie
Altijd op de hoogte blijven van de nieuwste 

ontwikkelingen binnen info Support?

Volg ons op onze social media kanalen, blogs 

en meld u aan voor de e-nieuwsbrief.
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