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Voorwoord

Samen werkt beter, al 20 jaar lang. Met die slogan 
vieren we dit jaar ons jubileum. Twintig mooie jaren 
van co-creatie met onze klanten en met elkaar. Dit 
om samen kwalitatieve producten en diensten te 
creëren én om een sterkere organisatie te worden: 
mét en voor elkaar.

In deze editie van het AE Magazine maak je kennis 
met enkele van onze klanten. Sommigen mogen we 
al lang partner noemen, in andere gevallen gaat het 
om prille relaties. Om ook de volgende decennia 
samen te mogen vieren, blikken we alvast vooruit op 
de toekomstige trends in onze huidige sectoren en 
lichten we enkele nieuwe initiatieven toe.

Op AE heerst een cultuur waarin er hard wordt 
gewerkt, maar ook evenzeer stil wordt gestaan bij 
feestelijkheden zoals deze. Daarom zetten we ook 
enkele AE’ers en typische AE initiatieven in de kijker. 
Want het zijn de mensen die AE maken tot wat het 
vandaag de dag is. Samen bouwen we elke dag aan 
een fijne en aangename werkplek.

We wensen je alvast veel leesplezier met deze extra 
dikke editie, en kijken uit naar je reacties op sociale 
media met de hashtag #20JAARAE.
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Dag Bruno, 20 jaar geleden richtte je je eigen bedrijf op. Was dat een kinderdroom die uitkwam? 
 
Een kinderdroom is veel gezegd, maar die bedrijvigheid en dat ondernemerschap heeft wel altijd 
in mij gezeten. Toen ik 12 jaar was verhandelde ik al ‘bommetjes’ op de speelplaats. Enkele jaren 
daarna, rond mijn 16de, verkocht ik dan de schapen die we thuis kweekten. Aan de universiteit ben 

ik vervolgens begonnen met het organiseren van skireizen. Dus ik ben altijd wel op de een of 
andere manier met ondernemen bezig geweest. Ik voel me vooral getriggerd door het 

zoeken naar meerwaarde. Als ik een opportuniteit zie om waarde te creëren, dan is 
het voor mij moeilijk om dat niet vast te pakken.

Nu zijn we 20 jaar verder. Als je terugkijkt op de afgelegde weg, waar ben je dan 
het meeste fier op?

Ik ben op veel dingen fier, maar als ik er iets moet uitkiezen dan denk ik 
onmiddellijk aan de opstart van de starterstrajecten in 2006. Het is niet 
makkelijk om pas afgestudeerden in te zetten bij klanten. Daarom zijn we bij 
AE gaan nadenken over hoe we onze juniors zo efficiënt mogelijk kunnen 
opleiden zodat ze klaar zijn om de problemen van de klant te tackelen. Zo is 

de jaarlijkse startersklas ontstaan, een opleidingsperiode van drie weken 
waarbij onze juniors heel wat trainingen en workshops krijgen van mede-
AE’ers. Zo maken ze op korte termijn een enorme groei door en worden er 
onderling hechte banden gesmeed. Dankzij die aanpak hebben heel wat 
collega’s onze AE cultuur en kennis onmiddellijk toegepast in hun eerste 
project en dat versterkt echt de homogeniteit.

AE werd voor de 9de keer op rij uitgeroepen tot een Great Place to Work. Ik 
kan me voorstellen dat je ook daar enorm fier op bent?

Daar ben ik absoluut heel trots op, maar de Great Place to Work 
award is voor ons louter de kers op de taart. De resultaten van de 
bevraging zijn binnen AE een echt werkinstrument om inzicht te 

krijgen in wat goed en minder goed loopt en om actiepunten te 
definiëren voor het jaar daaropvolgend. Alleen zo blijven we groeien 
en kunnen we een aangename werkplek creëren voor elke AE’er.

20 jaar AE betekent natuurlijk ook 20 jaar Bruno Denys. Als er dus één 
iemand niet kon ontbreken in dit AE Magazine, dan is hij het wel. Vandaag 
blikken we met hem terug op de weg die hij samen met AE aflegde en kijken 
we vooruit naar de toekomst.
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Namens heel AE 
bedanken we je 
graag voor de 
afgelopen 20 

jaar en wensen 
we je een fijne 
verjaardag toe!

Een rol als CEO gaat ongetwijfeld af en toe met de nodige stress 
gepaard. Toch lijk je steeds de rust zelve. Wat is je geheim?

De beste manier om je eigen stress te reduceren, is beginnen 
met het herkennen van de oorzaken van je stress. Als je die 
oorzaken al kan relativeren of wegnemen, dan heb je al veel 
minder stress. Een belangrijk aspect hierin is zorgen dat je er 
niet alleen voor staat. Binnen AE heb ik een hoop collega’s 
die me met een half woord begrijpen en de dingen snel en 
probleemloos kunnen overnemen. Dat geeft enerzijds rust en 
anderzijds kan ik me daardoor richten op nieuwe dingen.  Het 
is bij mij een constante dat ik de dingen die ik vandaag doe, 
probeer door te geven naar mijn directe medewerkers, zodat 
ik dan weer op een next level kan gaan exploreren. Zo kan 
iedereen snel bijleren en dat is een belangrijke factor om je 
goed te voelen op het werk.

Moesten we morgen aan een AE’er vragen om jou te beschrijven. Wat 
hoop je dan te horen te krijgen? 

Ik hoop dat mijn collega’s me vooral zien als een gezond 
ambitieus, maar ook aangenaam iemand die hen geholpen heeft 
in hun groeiproces. Dat, als ze mij niet tegenkomen waren of AE 
niet hadden leren kennen, ze dan nooit x, y of z hadden kunnen 
verwezenlijken. Dat zou een heel mooi compliment zijn.

Waarin onderscheidt AE zich volgens jou nu net van de concurrentie? 

Het is de combinatie van bekwaamheid, leergierigheid, 
bescheidenheid en actiegerichtheid die AE’ers zo speciaal maakt. 
Denken en doen. Elkaar helpen. Sneller groeien. Een van onze 
klanten wist dit enkele jaren geleden mooi te verwoorden: 
een AE’er voert niet blindelings uit wat je hem opdraagt. Als er 
iets niet klopt, dan analyseert hij de toestand en komt hij met 
een voorstel voor een betere aanpak. Hij handelt echt alsof hij 
mede-eigenaar is van het bedrijf.

Het is officieel geweten: in 2020 zal je de fakkel officieel doorgeven 
aan een nieuwe General Manager. Vanwaar die beslissing?

Die beslissing is er gekomen omdat ik naast mijn taken bij AE 
ook betrokken ben bij een paar andere zaken. Daardoor schiet 
er niet genoeg tijd over om ook de taak van General Manager 
uit te voeren. Ik zie het ook echt als een kans om iemand met 
complementaire management skills het Directie team te laten 
versterken. Het toevoegen van een rolmodel van wie we allen 
nog iets kunnen leren. Zo hoop ik extra tijd vrij te maken voor de 
nieuwe dossiers binnen AE. Neem nu ‘kuori’ bijvoorbeeld. We zijn 
volop op zoek naar hoe we dit gaan uitbouwen en ik vind het 
leuk om daarin mee te denken.  

De rol van General Manager overlaten aan iemand anders, betekent 
automatisch een beetje loslaten. Hoe ga je daarmee om?

Dat proces is nu al een beetje bezig en ik merk dat het vrij goed 
loopt. Ik neem nog zelden deel aan de werkmeetings. Ik zie dat 
de zaken goed worden opgepakt en dat de complementariteit 
binnen directie goed tot zijn recht komt. Door de gefaseerde 
aanpak vermijden we dat ik ‘de dingen over de haag’ zou gooien.  
Zo kan ik me met een gerust hart op mijn volgende stappen 
binnen en buiten AE voorbereiden. En jullie gaan me hier zeker 
nog voldoende zien rondlopen op AE hoor!



WAT ZAL 2019 BRENGEN?

We vroegen het aan Ayla, één van de 

leden van het MBO Team:

“In 2019 zullen we naast de alle 

andere initiatieven nóg meer inzetten 

op het thema SPORT. Vorig jaar 

hebben we gefocust op verschillende 

loopinitiatieven en dat bleek een 

enorm succes. Natuurlijk oefenen onze 

AE’ers ook andere sporten graag uit 

en ook daarin willen we hen in 2019 

ondersteunen. De eerste stappen 

zijn hierin al gezet. Zo richtten we 

een digitale ruimte op waarin AE’ers 

een oproep kunnen doen om samen 

met collega’s te gaan sporten. Zo 

willen we AE’ers enerzijds motiveren 

om meer te bewegen, en anderzijds 

de verbondenheid tussen AE’ers 

versterken. In een volgende stap zullen 

we een proces uitdenken waarbij AE’ers 

sportaanvragen kunnen indienen en 

we persoonlijk kunnen kijken hoe we 

hen zowel op financieel als praktisch 

vlak kunnen ondersteunen.”

We voorzien jaarlijks een gratis 
griepsvaccin voor elke AE’er

We bieden vers fruit & fairtrade 
producten aan op ons hoofdkantoor

De workshop “verantwoord beginnen 
lopen” bereidde onze AE’ers voor op een 
sportief jaar

Medewerkers genieten van gratis 
oogonderzoeken via DOAH op onze 
Traening Days

Binnen AE hebben we een verzameling 
aan sport teams zoals de AE 
loopclub, AE zaalvoetbalploeg, AE 
volleybalploeg,…

We plaatsten een AED-toestel en kregen 
een training rond het gebruik hiervan

In onze AE Fitness kan iedereen 
zich sportief uitleven

We organiseerden een 
Rugschoolworkshop om je houding aan 
je bureau en in je wagen te verbeteren

We deden mee aan Tournée Minérale 
en steunden elkaar

In onze ontspanningsruimte (ping-
pong & kickertafel, surround system, 
hangmatten) kan iedereen helemaal 
tot rust komen
 

AE sorteert PMD, glas, karton en 
restafval

In de koffieruimtes voorzien we 
biologisch afbreekbare kartonnen 
bekers

We maken gebruik van gecentraliseerde 
afval - inzamelpunten verspreid over 
het kantoorgebouw, i.p.v. vuilbakjes aan 
elke bureau

AE fungeert als inzamelpunt voor lege 
batterijen alsook oude gsm-toestellen

We zetten onze schouders onder 
Dagen zonder vlees

We stimuleren medewerkers om 
alternatieve mobiliteitsoplossingen 
te zoeken

Bij elk event doen we steevast een 
oproep om te carpoolen

We organiseren opruimacties onder 
collega’s om sluikafval te verminderen 

Elk jaar doet AE mee aan 
dikke truien dag

Met de dopjesinzamelactie 
steunen we de financiering van 
blindengeleidehonden 

We namen deel aan CuriezeNeuzen om 
de luchtkwaliteit rondom ons kantoor 
in kaart te brengen 

Op onze Halloween avond verzamelden 
we € 500 voor Pleegzorg Vlaanderen 

25 AE’ers doneerden hun verjaardaggift 
aan een goed doel met een totale 
opbrengst van € 2500

We stellen ons hoofdkantoor ter 
beschikking aan de politie van Leuven 
als oefenplaats voor hun drugshonden

Met de Warmathon liepen onze AE’ers 
€ 230 bij elkaar voor Pleegzorg 
Vlaanderen en Villa Clementina 

Via onze cocktail & mocktail actie 
op Feel the Vibe zamelden we € 
312 voor Watafrik & € 219 voor 
Verkeersslachtoffers in

Transplantoux werd € 566 rijker door 
de inzet van 35 AE’ers op de 10 miles 
in Antwerpen

We organiseerden een charityfair met 
7 goede doelen en een totale 
inzameling van € 3000 

We ontwierpen en verkochten voor 
€ 1628 AE loopshirt ten voordele van 
Transplantoux

We doen een jaarlijkse bijdrage aan 
Dertiende Ster & Let us Change, 2 
goede doelen waar een AE’er zijn 
schouders onder zet

We streven naar 
(bedrijfs)gelukkige medewerkers 

We gaan bewust om met ons ecosysteem 
en onze ecologische voetafdruk

We bieden ondersteuning aan 
ecologische & humane initiatieven

06 | 07

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN! 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen! Het is iets waar we  

binnen AE niet alleen over praten, maar iets waarmee we echt aan 

de slag gaan. Vanuit ons geëngageerd MBO team, dat in 2012 in het 

leven werd geroepen, worden er jaarlijks tientallen initiatieven op 

poten gezet om invulling te geven aan onze drie MBO-dimensies: 

people, planet & charity. 

Net zoals van bij de start is de drijvende motor achter die initiatieven, 

de inzet en het enthousiasme van onze eigen medewerkers. Daarom 

zetten we hen en hun acties van het afgelopen jaar graag in de kijker. 



ALS JIJ NIET 
INNOVEERT, DAN DOET 
IEMAND ANDERS HET WEL

Behalve de gekende 
concurrentie, zijn er altijd wel 
onbekende kapers op de kust actief. 
Vandaag kan een student met een 
laptop een bedrijf starten op zijn 
of haar kamer, en je hele business 
wegzuigen voor je het echt doorhebt. 
Dankzij het internet is kennis alom 
toegankelijk voor iedereen met honger 
om te leren. Het enige wat je nodig 
hebt, is een creatief idee en de juiste 
mindset om je idee om te zetten naar 
een viable business. Je moet dus 
echt proberen voor te blijven op de 
concurrentie, en dat doe je het beste 
door zelf te innoveren.

STILSTAAN IS 
ACHTERUITGAAN

Er is geen vooruitgang 
zonder verandering. We leven in 
Darwiniaanse tijden waar geldt: 
aanpassen of doodgaan. Vasthouden 
aan de manieren van werken van 
weleer, omdat ze altijd al gewerkt 
hebben, is behoorlijk risicovol en 
kortzichtig… Zaken hebben de neiging 
om te blijven werken, tot ze niet langer 
meer blijken te werken. Dan beginnen 
aanpassen, is veel en veel te laat. 

Veranderingen volgen elkaar ook 
steeds sneller op, vandaag de dag. 
Peer to peer economy, robotica, 
domotica, IoT, nano technology, 
microservices, cloud computing, 
autonome voertuigen, hernieuwbare 
energie, het automatiseren van 
kenniswerk, genomics, virtual en 
augmented reality, big data, drones, 
… er zijn geweldige zaken aan het 
gebeuren. En dat kan best wel voor 
een aantal tsunami’s zorgen in jullie 
markt… 

Het is dus echt geen goeie strategie 
om vast te houden aan het oude, en 
alleen maar binnen je comfort zone te 
blijven werken. Hoe goed je producten 
of diensten ook mogen zijn, niemand 
werkt in een vacuum. De traditionele 
manieren van werken zullen je enkel 
de oude resultaten opleveren, zo lang 
er niets verandert en niemand de 
status quo in vraag stelt. 
 
 

De slimste bedrijven weten dat 
innovatie, gestructureerd en met 
de juiste aanpak, de kansen op 
financiële groei alleen maar groter 
maakt. En richten hun organisaties 
ook zo in, dat de kansen om met hun 
innovatietrajecten te slagen, alleen 
maar toenemen. 

KLANTEN VERANDEREN, 
MARKTEN VERDAMPEN

Koop jij nog CD’s? Of 
gebruik jij nog een fax machine? Heb 
je nog videobanden die je wekelijks 
afspeelt? Of zelfs DVD’s? Wellicht 
toch niet… 

Dingen veranderen, en mensen ook. 
Het is leuk om vast te houden aan 
tradities, maar koppigheid levert 
niets op, behalve gevaar, in een 
business context. Ondernemers 
en echte innovators beseffen 
dit en gaan gewoon voluit voor 
innovatie. Zij hebben een duidelijke 
innovatiestrategie en gebruiken 
de trends en veranderingen in hun 
eigen voordeel. Als je klant nieuwe 
technologieën adopteert, dan is het 
hoog tijd om dat zelf ook te doen. Het 
is wel het minste wat je dient te doen. 

Daarbovenop geldt ook dat als 
je nieuwe producten en diensten 
bouwt, je ook nog eens je klanten 
helpt met innoveren. Dank zij jouw 
producten, zien ze er zelf creatiever 
en innovatiever uit, en bereiken ze 
ook nog eens betere resultaten. Je 
klanten zullen je erg dankbaar zijn 
omdat je hen het aura van visionairs 
en innovators biedt, en beloning wordt 
je deel! 

WAR ON TALENT, MAAR 
DE MEEST INNOVATIEVE 
BEDRIJVEN TREKKEN WÉL 
HET JUISTE TALENT AAN

Last but not least: je 
organisatie en medewerkers… 
Innovators houden ervan om te 
werken in innovatieve bedrijven. Het 
is echt een self-fulfilling prophecy. 
Echt getalenteerde mensen houden 
van de nodige challenges. Zij hoeven 
niet zo nodig een kantoorbaan, met 
voorspelbare uren, in een conservatief 
en middelmatig bedrijf. Zij willen 
nieuwe dingen bouwen, producten 
en services radicaal vernieuwen en 

echte impact hebben. Het leukste 
deel? Ze zijn bereid om hier hard voor 
te werken. Werf innovators aan, en je 
bedrijf gaat veel bijleren. Innoveer als 
een bedrijf en de juiste mensen komen 
voor je werken. Samen innoveren, 
als organisatie en medewerker, zorgt 
ervoor dat je echt tot sustainable 
innovatie komt. 

“OK, INNOVATIE DUS, MAAR HOE 
BEGIN JE DAAR NU AAN?”

Wel, heel eenvoudig: zoals je ook een 
marathon loopt, één stap tegelijkertijd. 
Het kan overweldigend zijn om dit 
allemaal zo te moeten lezen, en 
misschien wel meteen een heleboel 
parallellen te kunnen trekken met 
hoe je dit elke dag opnieuw zelf 
beleeft. Zonder goeie handvatten om 
rond innovatie te gaan nadenken, te 
bepalen wat precies je doelstellingen 
zijn, gaat het ook moeilijk worden. 
Wil je inzetten op het sterker maken 
van je organisatie op het vlak van 
innovation-readiness? Of wil je heel 
snel een gat in de markt opvullen nu 
een opportuniteit zich voordoet? Met 
Seth and Dunn, het kleine broertje 
van AE, kunnen we het allebei. We 
kunnen helpen met het bouwen 
van de juiste voelsprieten richting je 
klanten, zodat je zeker hun noden 
goed opvangt en vertaalt naar de 
juiste productontwikkeling. We hebben 
diverse technieken om de risico’s 
van je innovatietraject drastisch te 
verlagen, customer centricity, lean and 
agile product development, product 
roadmapping, minimal viable products, 
experimenten opzetten, … we hebben 
het allemaal. We houden ervan om 
organisaties te coachen om hier zelf 
steeds beter in te worden, maar we 
vinden het ook best leuk om gewoon 
als een start-up-in-residence te komen 
werken, om je speed to market niet in 
gevaar te brengen.

“WIJ ZIJN EEN UITSTEKEND BEDRIJF! WE DOEN HET 
GOED EN WE MOETEN DUS NIET INNOVEREN. WAAROM 
ZOUDEN WE ONZE BUSINESS VERANDEREN ALS ER GEEN 
ECHTE REDEN TOE IS?”

Een terechte vraag… Waarom zou je nieuwe ideeën 
ontwikkelen en implementeren als je meer dan druk bezig 
bent met het uitvoeren van de oude? En trouwens: waarom 
zou je het risico nemen om met iets nieuws te beginnen 
als het oude gewoon ook goed werkt? Met de drukte van 
dagdagelijkse bezigheden, is het niet verwonderlijk dat zoveel 
bedrijven worstelen met innovatie. Elke manager vindt het wel 
een coole titel om te hebben, maar tegelijkertijd zijn er slechts 
een handvol mensen die ook écht de risico’s durven te nemen 
die nodig zijn. 

De meeste managers blijven liever bij het oude, want dat 
kennen ze het beste. Je kan veel redenen bedenken om niet 
te innoveren… We hebben het te druk. Het is niet het juiste 
moment. We zijn bezig met een reorganisatie. We hebben 
het niet nodig, want we hebben genoeg klanten. We moeten 
eerst een deadline halen. En we hebben niet genoeg tijd 
om innovatie projecten bovenop ons bestaande werk aan te 
pakken. Hoeveel redenen je ook kan bedenken… de feiten 
blijven hetzelfde. Of je er nu voor kiest om te veranderen 
of niet, alles rondom jou gaat vanzelf wel veranderen. De 
echte vraag is: hoezeer ben je voorbereid om een sprong te 
wagen in al die veranderingen? Ben je een dinosaurus die op 
uitsterving wacht? Of wil je de concurrentie voorblijven en van 
die veranderingen je sterkste wapen maken?

INNOVATIE ALS DE MOTOR VAN  
ORGANISCHE GROEI

Bedrijven met hoge groei kunnen heel snel 
bedrijven met lage groei worden. De reactie van veel 
bedrijfsleiders is dan vaak om te stoppen om intern nog te 
zoeken naar goeie groeipaden, en gaan vervolgens over 
tot het acquireren van kleinere bedrijven, liefst eentje met 
een hoge groei. Hierdoor vergroten ze vaak de facto hun 
(al aanzienlijke) Legacy-probleem. Ze hopen dat ze door 
synergieën te zoeken tussen de beide organisaties, ze 
aanzienlijk om hun kosten zullen kunnen besparen en zo 
rendabel zullen blijven. Vroeg of laat moet echter zelfs de 
meest hardleerse overnemer op zoek naar organische groei. 

Door in te zetten op overnames krijg je vaak ook nog eens 
het effect dat de operationele complexiteit alleen maar 
groter wordt, en dat hun mensen zelf steeds meer worden 
ingepalmd door de ‘big stuff’. Door te zeer in te zetten op 
kostenbesparing (een logisch gevolg hiervan) en te weinig op 
organische groei, krijg je ook nog eens het perverse effect dat 
je meest innoverende mensen gewoon vertrekken. En zo die 
organische groei nog meer onbereikbaar maken. 
Tegelijkertijd wijst allerlei onderzoek uit dat innovatie een 

echte motor kan zijn voor groei. Door nieuwe ideeën en 
technologieën te ontwikkelen en toe te passen, genereer je 
grotere output met dezelfde (of minder) input. Door het stijgen 
van de productiviteit maken bedrijven meer winst, wat hen 
in staat stelt om meer te investeren. Niet zelden verkrijgen 
deze meest innovatieve bedrijven ook nog eens een groter 
marktaandeel. 

ONDERSCHEID JEZELF

Een goed en degelijk bedrijf hebben is niet meer 
genoeg. Je moet buitengewoon zijn om aantrekkelijk te 
blijven voor je klanten. Je moet hun noden heel goed kennen 
en deze met de nodige creativiteit en flexibiliteit afdekken. 
Hiervoor moet je consistent te werk gaan, door je organisatie 
van de nodige voelsprieten te voorzien en je daarop echt te 
organiseren: het constant capteren van de feedback van je 
klanten, op weg gaan met de meer early adopters, en ervoor 
te zorgen dat je productontwikkeling zich in de juiste richting 
beweegt. Leuke bonus: veel interne struggles verdampen 
eens je de stem van de klant rond de tafel laat luiden. Goeie 
focus is dan gratis en voor niets. 
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WE CO-CREATE, VALIDATE
AND ACCELERATE

SETHANDDUNN.COM

Kijk zeker eens op onze website  
om te zien hoe wij jullie het beste 
kunnen helpen. 



AE FINANCIAL SERVICES
FRICTIELOOS DIGITAAL 
Men zou kunnen stellen dat verandering van alle tijden is. In de 20 jaar dat AE actief is op de 
markt, veranderde er heel veel. De snelheid en intensiteit van de uitdagingen in financiële 
dienstverlening was enorm. En niets wijst erop dat het tempo zal vertragen… Integendeel!

Financiële dienstverleners worden uitgedaagd door allerlei externe factoren die hun 
concurrentievermogen aantasten en hun rentabiliteit beïnvloeden. Nieuwe regelgeving, lage 
rentetarieven, veranderd consumentengedrag en toenemende concurrentie zetten financiële 
dienstverleners ertoe aan hun bedrijf, organisatie en infrastructuur aan te passen om relevant te 
blijven in de steeds meer digitale en VUCA wereld. 
De komende jaren blijft de voetafdruk van ‘digitaal’ in ons dagelijks leven ongetwijfeld groeien. 
Dat betekent dat financiële organisaties de boot niet mogen missen en hun positionering, 
aanbod en diensten serieus onder de loep moeten nemen willen ze relevant blijven voor de klant. 

Laten we u een paar voorbeelden geven ...

NIEUWE BUSINESS MODELLEN PROFITEREN  
VAN NIEUWE TECHNOLOGIE  

BEHANDEL “VERSCHILLENDE” MENSEN 
“VERSCHILLEND”- BIED KLANTEN EEN 
RELEVANTE, GEPERSONALISEERDE 
ERVARING 

Veiligheid en vertrouwen blijven de 
belangrijkste vereisten als het aankomt op 
bankieren en verzekeren, net zoals kwaliteit. 
Verschillende studies en onderzoeken 
tonen echter het belang van de nieuwe 
waarden van klanten aan: financiële diensten 
moeten frictieloos zijn (gemakkelijk), 
gepersonaliseerd (relevant) en omnichannel 
(consistent en onafhankelijk van tijd/plaats). 
 
De evolutie in klantverwachtingen en -gedrag, 
de toegenomen behoefte aan innovatie en 
betrokkenheid worden versneld. Dit gebeurt 
voornamelijk door krachten buiten de sector, 
maar ze zijn evengoed onomkeerbaar. 
Consumenten willen een “speciale” 
behandeling in elke zakelijke interactie. 
Vaarwel eenduidige, geautomatiseerde 
push-communicatie en “one size fits all”-
interacties en aanbiedingen. Consumenten 
worden steeds beter in het doorprikken van 

de façade en in het herkennen van massale, 
geautomatiseerde berichtenuitwisseling. 
Financiële dienstverleners zouden goed 
gepositioneerd moeten zijn gezien ze over 
grote hoeveelheden interne data bezitten 
die ze, indien gestructureerd en efficiënt 
toegankelijk, kunnen samenvoegen met 
externe, open data. De combinatie hiervan 
leidt tot nieuwe inzichten met een grotere 
contextualiteit en stiptheid dan ooit 
tevoren. Predictive Analytics, Artificial 
Intelligence (AI) en Machine Learning 
zorgen voor hyperrelevante en persoonlijke 
opportuniteiten die in realtime worden 
geleverd dankzij digitale devices.
 
Het AE Maturitymodel voor personalisatie 
helpt om uw huidige niveau en startpunt 
te bepalen. Van daaruit ontwerpen we een 
stappenplan met 5 actiepunten om uw 
organisatie op een iteratieve manier naar een 
hoger maturiteitsniveau te tillen.

Neem contact op via inspire@ae.be om uw 
gepersonaliseerde routekaart te tekenen.

NIEUWE TECHNOLOGIEËN MAKEN NIEUWE 
BEDRIJFSMODELLEN MOGELIJK 

PLATFORMEN EN ECOSYSTEMEN - WAAR 
GAAT DE HYPE OVER? WAAROM IS HET 
BELANGRIJK? 

Als u zich afvraagt waarom bedrijven 
zoals Google, Amazon en Apple zo 
succesvol zijn, dan is dat omdat ze de 
eersten waren die inzicht verworven in 
platformstrategieën en hoe deze op de 
best mogelijke manier uit te voeren. 

Terwijl in de 20ste eeuw schaalvoordeel 
nodig was om competitief te zijn, lijkt dit 
niet langer het geval in de 21ste eeuw. 
De democratisering van de infrastructuur 
heeft niet alleen het belangrijkste 
concurrentievoordeel van grootschalige 
bedrijven weggenomen. De complexiteit, 
het gebrek aan flexibiliteit en het vereiste 
onderhoud van de verouderde infrastructuur 
wordt juist hun grootste nadeel. Deze 
verschuiving is zo fundamenteel dat een 
gebrek aan begrip, een duidelijke strategie en 
een roadmap om zich aan te passen, het einde 
van uw bedrijf kan inluiden.

Er zijn twee belangrijke platformstrategieën: 
de “product/ service -platformisatie” en de 

“ecosystem orchestration” – strategie. De 
eerste is een strategie waarbij je bepaalde 
gegevens, activiteiten of kennis of, meer 
algemeen, een specifieke capability neemt, 
deze omvormt tot een product en er een 
ecosysteem rond bouwt. De standaardisatie 
van de mobiele app-ontwikkeling door Apple 
en het succes van iPhone is een van de 
bekendste voorbeelden.

Een tweede platformstrategie is de 
“ecosystem orchestration” -strategie. Hier is 
het doel om een ecosysteem te mobiliseren 
door wrijvingen of hindernissen te verwijderen 
die de interactie binnen het ecosysteem 
suboptimaal maakt. Door de twee strategieën 
zodanig te combineren zodat een steeds 
groter wordende virtueuze cirkel ontstaat, 
wordt het harde, dure en risicovolle werk 
feitelijk door de verschillende spelers in uw 
ecosysteem gedaan. Zo kunt u zich richten op 
het profiteren van de inzichten die voortvloeien 
uit het ecosysteem.

Contacteer ons via inspire@ae.be om te 
brainstormen over uw platform/ eco-system 
strategie

NIEUWE REGELGEVING VRAAGT OM NIEUWE OPLOSSINGEN 

VERSTORING VAN BETALINGEN NA PSD2

Vóór eind 2019 moeten financiële 
spelers voldoen aan de Payment Services 
Directive II, gewoonlijk aangeduid als 
PSD2. De richtlijn heeft betrekking op 
de ontwikkeling van nieuwe producten 
en betalingsdiensten. PSD2 is een 
herziening die om verschillende redenen 
tot stand is gekomen, waaronder het 
veranderende consumentengedrag, de 
opkomst van innovatieve technologieën 
en de aanwezigheid van nieuwe spelers 
op de betaalmarkt. PSD2 vereist dat 
banken hun betalingsapplicaties en klant 
accountinformatie beschikbaar stellen aan 
derden via API’s. 

PSD2 zal een grote impact hebben op 
financiële spelers op twee vlakken. Hoewel 
de API’s die nu worden gevraagd door PSD2 
sterk lijken op de bestaande API’s, vergen 
ze toch een groot aantal aanpassingen om 
dezelfde functionaliteiten toegankelijk te 
maken voor externe partijen. Bovendien 
zijn niet alle banken even bedreven in 

het gebruik van restful API’s. Een tweede 
uitdaging is instemmingbeheer. Klanten 
moeten toestemming geven om bepaalde 
wijzigingen in hun account aan te brengen 
en hun gegevens beschikbaar te stellen 
voor derden. Dit principe bestaat vandaag 
niet en vereist dus een nieuwe module 
naast de huidige infrastructuur. Door 
authenticatie via een kaartlezer of itsme® 
verlenen ze nieuwe partijen toegang tot 
hun gegevens. Klanten kunnen zo hun 
rekeningen bij verschillende banken 
raadplegen en geld overmaken binnen één 
enkele omgeving. 

PSD2 vereist dat banken hun interne 
bedrijfsprocessen onder de loep nemen, 
hun strategie definiëren en bepalen hoe 
ver en hoe snel ze willen ontsluiten en 
zich openstellen voor andere partijen en 
platformen.

Neem contact op via inspire@ae.be voor 
expertise in het klaarstomen van uw 
infrastructuur voor deze veranderingen.

“AE brengt met een ervaren team haar expertise 
naar onze KBC projecten. Er is sprake van een groep 
met gevarieerde profielen, maar allemaal leggen ze 
dezelfde kwaliteit en aanpak voor, het gevoel van 
ownership en goede services. AE’ers onderscheiden 
zich door hun attitude en ingesteldheid. Ze willen 
mee helpen en op hoger niveau meedenken, 
organiseren en sturen.”
 
– Pat Geysen,
Head Delivery Big Data Intelligence, KBC 

 “Verschillende technologieën creëren momenteel 
de perfecte disruptie voor financiële instellingen, die 

gedwongen zijn hun model en zelfs hun relevantie 
in de maatschappij te heroverwegen. De keuzes die 

ze vandaag maken, bepalen de levensvatbaarheid 
en het success van morgen. Op basis van jarenlange 

expertise en aanpak heeft AE recent deelnemers 
in the Banking Scene vertrouwd gemaakt met 

beproefde methoden om intelligent te innoveren.” 

- Rik Coeckelbergs,
Oprichter van the Banking Scene

“Financiële instellingen moeten mature digitale 
organisaties zijn die investeren in de technologieën 
van morgen. Dit zal echter niet genoeg zijn om 
succes te garanderen. Het begrijpen van de 
behoeften van de klant, het gedrag van klanten en 
het afstemmen van uw organisatie daarop, mogelijk 
gemaakt door nieuwe technologieën, is de echte 
sleutel tot duurzaam succes.”
 

- Karel Van Eetvelt, 
CEO van Febelfin

Het goede nieuws is dat verandering kansen creëert. De focus van AE ligt op het gebruik van haar 
expertise en methodologie om financiële dienstverleners te helpen zich voor te bereiden op het 
omarmen van de opportuniteiten van de toekomst, het oplossen van de uitdagingen waarvoor zij 
staan en hen een frictieloze ervaring te bieden tijdens hun digitale transformatieproces.
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Waarom de 
energietransitie
in België zo

moeizaam verloopt
Werp een blik op de Belgische energiemarkt en je merkt meteen dat er op tal van 

vlakken disruptie in de lucht hangt. Er staan ons land heel wat technologische, 

topologische, regulatoire en sociologische veranderingen te wachten wat betreft 

energie. Tegelijk kampen we al lange tijd met hardnekkige paradoxen. Denk 

bijvoorbeeld aan de bijna exponentiële groei van alternatieve energievormen, 

terwijl Europa geen blijft weet met haar overcapaciteit aan energie. Aan de discussie 

rond de uitstap van kernenergie lijkt maar geen einde te komen, en de stemmen 

die opgaan om meer gasgestookte centrales in te zetten, stroken hoegenaamd niet 

met de toenemende druk die ons land ervaart om haar CO2-uitstoot drastisch te 

verminderen.

Bereid het roer om te gooien zijn we zeker wel, maar toch verloopt de 

energietransitie in België aanzienlijk moeizamer dan in andere landen. Hoe dat 

komt? Er zijn minstens vier hindernissen die ons vooralsnog tegenhouden. 

Een succesvolle energietransitie vraagt om een duidelijke politieke ambitie 
met een dito plan. Een gemeenschappelijke visie, dus. Alle neuzen in dezelfde 
richting krijgen is echter niet evident in een land dat langetermijnvisie 
schuwt en leeft van verkiezingsperiode tot verkiezingsperiode. 

Een groter bewustzijn en permanente, actieve betrokkenheid van de publieke 
opinie zijn meer dan ooit noodzakelijk. Regulatoren moeten zich een 
ondernemersrol toe-eigenen, waarbij ze zich meer visionair en strategisch 
opstellen. De energiemarkt kan zich natuurlijk ook afvragen of ze wel aan 
de zijlijn moet blijven toekijken, of de nieuwe regelgeving eerder zelf actief 
beginnen afdwingen. Zijn het misschien niet onze ondernemers die het 
politieke landschap in België moeten kneden en zo een definitief kader 
voor onze toekomstige energievoorziening vastleggen, dat dan voortdurend 
geëvalueerd en aangepast zal worden? 

In elk geval zijn uitzonderingen binnen het huidige wetgevend kader 
cruciaal voor innovatieve trajecten die de energiemarkt zullen toelaten om 
te experimenteren met nieuwe, meer toekomstgerichte businessmodellen. 
Waarom dus nog langer wachten om innovatie haar werk te laten doen?

WE LEVEN VAN VERKIEZING TOT VERKIEZING

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid maakt dat 
iedere speler zijn steentje zal moeten bijdragen om tegemoet te komen aan 
de sterk veranderende energiemarkt. In de nabije toekomst zullen klanten 
namelijk betalen voor een bepaald comfortniveau en niet meer per verbruikte 
hoeveelheid energie. En dat comfort zal meer bestrijken dan louter de 
levering van gas en elektriciteit. Warmte, teledistributie, onderhoudsdiensten, 
… ze zullen stuk voor stuk mee het aanbod uitmaken. Het zal de keuze van de 
klant voor meer of minder comfort zijn die de prijs zal bepalen.

Producenten, leveranciers en nieuwe marktspelers zullen dus een 
belangrijkere rol moeten opnemen dan voorheen. Nieuwe duurzame 
energiebronnen moeten in een gepersonaliseerd klantenaanbod worden 
geïntegreerd, net zoals prosumenten sensibiliseren met behulp van de 
digitale meter een must zal worden. 

Willen de energiespelers van vandaag de dienst blijven uitmaken, dan 
moeten ze evolueren tot een volwaardige partner voor hun eindklanten 
en hen op gepersonaliseerde wijze in het comfortniveau van hun keuze 
voorzien. Die klantverwachting binnenkort kunnen inlossen zal ongetwijfeld 
een enorme inspanning vergen, omdat elke speler zijn aanbod moet zien te 
verruimen en zijn operationele activiteiten eraan moet aanpassen.

DE KLANT IS NOG GEEN KONING
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DUIMEN VOOR ENERGIETRANSITIE À LA ELIA

Ongetwijfeld zullen de aanbieders die op de lange termijn het meeste succes 
zullen oogsten, degenen zijn die zich een pioniersrol durven toe te eigenen 
door actief op al deze uitdagingen in te spelen. Het mag immers meer dan 
duidelijk zijn: de energiewereld heeft behoefte aan moedige leiders. Niet 
langer de technische experts van de producenten en netbeheerders, die de 
sector tot nu toe domineerden, maar ondernemers in hart en ziel, die hun 
organisatie vlot doorheen de chaos loodsen en het pad effenen naar een 
nieuw soort energielandschap. 

De verdere decentralisering van elektriciteitsopwekking zorgt alvast voor 
een sterk innovatieve drive in de markt, met Elia als initiatiefnemer. Hun 
‘Internet of Energy’-ecosysteem krijgt bijval van zowel klassieke als nieuwe 
marktspelers. Maar zoals het innovatie betaamt, is het niet altijd meteen 
duidelijk hoe inspanningen gevaloriseerd worden. Ook voor Elia is het 
voorlopig afwachten, maar niettemin is het enthousiasme van de markt over 
hun initiatief veelbelovend.

Welke rol netbeheerders dan precies zullen (of moeten) opnemen in 
deze energietransitie? Momenteel wordt België overspoeld door een 
consolidatiegolf van regionale distributienetbeheerders die kostenbesparing 
als belangrijkste doelstelling hebben. Verdere landoverschrijdende integraties 
zullen waarschijnlijk een volgende stap zijn. Aan de transmissiekant dient 
een groeiend verschil tussen elektriciteit en gas zich aan, dat heel wat 
vragen oproept. Wat is de rol van gas in het toekomstige energielandschap, 
en kan het de oplossing bieden voor onze huidige elektriciteitsproblemen? 
Hoe kunnen we het gasnetwerk inzetten om andere vormen van energie 
haalbaar(der) te maken? Zolang de grote spelers zich blijven blindstaren op 
eurotekens, zullen we het antwoord nog een poos bijster blijven.

KOSTENBESPARING PRIMEERT NOG TE VAAK

Er staan België de komende jaren heel wat uitdagingen te wachten op het 
gebied van energietransitie. In vergelijking met onze buurlanden hebben 
we ondertussen een flinke achterstand opgelopen, die we dringend moeten 
inhalen om competitief te blijven. Belangrijke beslissingen dringen zich op 
en deze lastige oefening zal om meer dan vijf minuten politieke moed vragen. 

Waar het ons land echter vooral aan ontbreekt, is leiderschap. De volledige 
energiesector bevindt zich volop in een digitale transformatie. Daarbij 
primeren de integratie van bestaande en nieuwe infrastructuren, en nieuwe 
organisatievormen en samenwerkingsverbanden. Technologische innovaties 
zorgen voor ondersteuning in dit verband – utilities meet technology through 
innovation! Individuele organisaties zullen zich in een ecosysteem van 
partners moeten begeven om samen naar oplossingen en nieuwe modellen 
te zoeken. 

WE HEBBEN FLINK WAT IN TE HALEN



Verandering is een constante in onze wereld. 
Die verandering heeft ondertussen ook haar 
weg gevonden naar de arbeidsmarkt. Zo werden 
een heel aantal jobs, die enkele jaren geleden 
nog populariteit genoten, door de verschillende 
disrupties vandaag overbodig. Daarnaast zitten 
bedrijven met de uitdaging om werknemers met 
achterhaalde competenties om te scholen zodat 
ze weer een match vormen met de ambities van 
de evoluerende business. En dan zijn er nog de 
verschillende tendensen zoals de opkomst van 
gig economy en jobcrafting, waarbij bedrijven 
getransformeerd worden tot een netwerk van 
klanten, werknemers en extern talent, allen met 
hun eigen noden en verwachtingen.

Het zijn veranderingen die bedrijven dwingen 
om te transformeren. Maar hoe beweeg je als 
bedrijf in dit ingewikkeld kluwen? Hoe ga je in 
deze tijden om met je eigen werknemers? Op 
die vragen biedt dit artikel een antwoord.

Een drastisch veranderde arbeidsmarkt

Wanneer we de arbeidsmarkt vandaag bestuderen, zien we 
heel wat veranderingen ten opzicht van enkele jaren geleden. 
Verschillende trends veroorzaken als het ware een echte 
onrust.

De welgekende War for Talent is in volle gang. Nooit werd 
de strijd voor (top)talent tussen bedrijven zo hard gestreden. 
HR is een opkomende uitdaging waarover bedrijven zich het 
hoofd moeten breken: waar evolueert ons bedrijf met haar 
werknemers naartoe?

Aansluitend op de voorgaande trend, zijn de verwachtingen 
van werknemers zelf ook onderhevig aan verandering. Zo is 
men niet langer louter op zoek naar een gewaarborgd loon 
om zijn/haar levensstandaard te onderhouden, maar naar een 
zinvolle bezigheid. Hiervoor zijn ze bereid een deel van hun 
vrije tijd te besteden, mits daartegenover de juiste financiële 
vergoeding staat. Vervolgens worden werknemers zich door 
de always connected wereld en het alarmerende aantal burn-
outs steeds meer bewust van hun work-life balance. Meer 
dan ooit verwachten ze dat hun werkgever investeert in hun 
persoonlijke groei, om zelf stappen te kunnen zetten in hun 
verdere leven.

Bijkomend zien we een sterke stijging in de verzelfstandiging 
van profielen. Steeds meer mensen zetten hun skillset als een 
dienst in de markt, waarbij ze heel gericht hun competenties 
onafhankelijk gaan aanbieden aan een bedrijf. Bovendien 
zorgt de bijkomende globalisering ervoor dat onze (fysieke) 
grensen meer en meer vervagen.

Tot slot dwingt de snelheid waaraan de bedrijfstransformaties 
elkaar opvolgen en de disruptieve technologieën die 
opkomen, bedrijven en werknemers om zichzelf heruit te 
vinden. Werknemers moeten zich bijscholen om zo nieuwe 
competenties onder de knie te krijgen. Een bedrijf heeft 
hierin een faciliterende taak: hoe kan je jouw intern talent 
maximaal ondersteunen en laten floreren, zodat zij op een 
zinvolle manier kunnen worden ingezet om jouw evoluerend 
bedrijf op de weg naar succes te zetten? Maar ook hier is 
natuurlijk een keerzijde aan: kunnen bedrijven er wel nog 
op vertrouwen dat de medewerkers waarin ze investeren 
ook aan boord zullen blijven? Hoe kunnen zij jonge mensen 
overtuigen om voor hen te kiezen?

AE ondersteunt bedrijven in hun human 
talent journey

Het is duidelijk dat bovenstaande tendensen heel wat 
uitdagingen met zich meebrengen voor bedrijven en dat een 
onderneming een veelvoud aan competenties nodig heeft om 
staande te blijven in deze digitale wereld. Toch zijn er heel 
wat mogelijkheden om die onzekerheden te counteren. 

AE’s sterkte speelt vandaag op het faciliteren van de 
strategische en toekomstgerichte roadmap (strategie bepalen, 
uitwerken en implementeren) en dit zowel voor corporate 
doeleinden als voor innovatie binnen de organisatie en het 

implementeren van bijhorende platformen van de toekomst 
die zich richten op human talent.

Met onze Human Talent Services (HTS) offering willen we 
bedrijven die zich specialiseren in dienstverlening in Human 
Talent (bijvoorbeeld Sociale Secretariaten, Interimsector, 
Externe Diensten, …) helpen nieuwe services te ontwikkelen, 
om zo een onderscheidenende rol te kunnen spelen op de 
B2B én opkomende B2C markt. Daarnaast focust AE zich ook 
op HR departementen van organisaties in hun optimalisering 
van dienstverlening naar hun eigen werknemers.

Zo kunnen wij de kans dat mensen je bedrijf verlaten 
makkelijk beperken door proactief in te zetten op de grootste 
uitdagingen die werknemers ondervinden binnen je bedrijf. 
Met de inzichten uit HR Analytics kan men een werkbaar en 
gebalanceerd beleid uittekenen.
 
Daarnaast kunnen we vanuit een sterke technologische basis 
en de nodige business kennis bedrijven ondersteunen in hun 
digitale (human talent) transformatie. Enkele voorbeelden 
van projecten die we hierin reeds hebben uitgevoerd zijn 
het digitaliseren van HR processen, het gebruik van nieuwe 
digitale kanalen & tools, en de evolutie naar een netwerk van 
zelfsturende teams, 

Naast de nodige know-how hebben we ook de ervaring door 
de transformatie die we zelf hebben doorgemaakt. Als een 
snelgroeiend consultancy bedrijf verdubbelde het aantal 
collega’s op maar liefst vijf jaar tijd. Het bleek een uitdaging om 
in zo’n grootorders iedereen te blijven kennen op vlak van kennis 
en ambities. Cruciaal als je beseft dat het matchen van kennis 
aan een concrete vraag van de klant onze core business is.

Binnen AE hebben we een oplossing uitgewerkt om de 
AE employee experience in kaart te kunnen brengen. 
We investeerden in zelfgemaakte tooling om op een 
digitale manier de skills van onze mensen te taggen, onze 
netwerkorganisatie in kaart te brengen, en om op een 
eenvoudige manier mensen aan klantenprojecten te matchen. 
Deze tooling is uniek in de markt. De combinatie van onze 
ervaring als lerende organisatie en onze kennis inzake de 
ontwikkeling van zulke platformen, maakt dat we dit als een 
geïntegreerde oplossing kunnen aanbieden. 

We gaan dieper in op de verschillende trends die 
de arbeidsmarkt zo drastisch veranderd hebben 
en nog steeds veranderen. Hierna delen we 
graag hoe we deze uitdaging samen met onze 
klanten aanvliegen en hoe we deze ook in onze 
eigen context aanpakken.
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Kenny Follet is Human Talent Services sector 
expert bij AE. Als intra/entrepreneur met focus 
op de markt van Human Talent, Wellbeing 
en Sociale Secretariaten heeft hij ervaring 
om bedrijven te helpen met het opzetten en 
implementeren van bedrijfs- en HR strategie, 
eco-systemen en platformen.

Voor meer informatie over onze Human 
Talent Services, neem gerust contact op 
via inspire@ae.be
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Industrie 4.0 is overal aanwezig. De term werd gelanceerd in 

Duitsland geeft aan dat manufacturing en logistieke bedrijven 

een nieuw tijdperk ingaan. De eerste Industriële Revolutie bracht 

ons stoommachines. Tijdens de tweede Industriële Revolutie 

volgde de opkomst van elektriciteit, daarna de doorgedreven 

automatisatie, en nu dus de hyperconnectiviteit. Deze trend wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden door alle supply chain spelers, 

want de mogelijkheden zijn enorm. 

In essentie staat Industrie 4.0 voor verschillende technologische 

disrupties in de industriële sector. Eén van de key-trends is dat de prijs van 

sensoren in een razendsnel tempo omlaag gaat, en dat ze steeds eenvoudiger 

te connecteren zijn met de systemen binnen en buiten de eigen bedrijfsmuren. 

Deze sensoren capteren essentiële data, die een bedrijf meer inzichten kunnen 

bieden over de performantie van haar processen, machines en voertuigen. De 

immer stijgende computerkracht stelt hen in staat om al deze data te capteren en te 

verwerken aan een hoog tempo. Tel daar ook nog het internet of things bij dat ervoor zorgt 

dat apparaten eenvoudig met elkaar kunnen gaan communiceren, en je krijgt de blauwdruk voor 

nieuwe ecosystemen.

Manufacturers en logistieke spelers zullen met hun leveranciers en afnemers moeten samenwerken 

om het volledige dataplaatje rond te krijgen en de volgende stappen te nemen naar een nieuwe 

vorm van operational excellence. Daarbij komen er ook nieuwe opportuniteiten of uitdagingen uit 

onverwachte hoek: welke bedrijven uit andere sectoren hebben ook baat bij de data en worden op 

die manier deel van het ecosysteem?

Maar zo ver staan we vandaag nog niet. In De manufacturing en logistieke sector blijft grotendeels 

een versnipperd landschap met veel kleinere spelers in een vaak lange supply chain. Dat heeft veel 

te maken met de intrinsiek fysieke component van deze sector: een product moet immers nog steeds 

van A naar B geraken, en daar spelen vandaag de dag veel partijen een rol in.

Totdat er een businessmodel gevonden wordt waaruit meerdere partijen van het ecosysteem 

voordeel kunnen halen, blijven de spelers in deze markt elkaar met argusogen in de gaten houden. 

Enkel door samen te werken overheen de bedrijfsgrenzen heen en kleinschalige initiatieven op te 

zetten om (ver)nieuw(d)e business modellen uit te proberen, zullen hierin stappen gezet worden.

Het is onze ambitie vanuit AE om onze capabilities zoals Lean Innovation, Analytics, Integratie en 

Information Management waardevol in te zetten voor de Slimme Supply Chain en zo de toekomst van 

Industry 4.0 helpen waar te maken.

AE is al geruime tijd actief bij enkele bedrijven 
binnen de manufacturing en logistieke sector in 
Vlaanderen. Een van de belangrijkste trends voor deze 
sector is ongetwijfeld Industrie 4.0. Wat betekent dit 
paraplubegrip voor bedrijven binnen de Supply Chain 
sector, en breder, voor alle bedrijven die gebaat zijn bij 
de vooruitgang van de industriële technologie?



AE en Fluxys, dat werkt goed samen. Al bijna 20 jaar 
mogen wij en het gasinfrastructuurbedrijf onszelf 
partners noemen. Het uitgerekende moment dus om die 
samenwerking in de kijker te zetten. Samen met Albin 
Vico, ICT Program Manager & Vincent Mahieu, ICT Project 
Leader, zoomen we in op dit co-creatief partnerschap en 
blikken we vooruit naar de toekomst.

Dag Albin & Vincent. Laten we dit interview 
aftrappen bij het begin. Wie is Fluxys, en welke 
taken nemen jullie als bedrijf op? 

Albin: We zijn een Belgisch 
gasinfrastructuurbedrijf en zijn doorheen 
Europa actief in pijpleidingvervoer van 
aardgas, aardgasopslag en de overslag van 
vloeibaar aardgas. We staan zowel in voor 
de financiering, bouw en exploitatie en 
verkopen capaciteit in de infrastructuur aan 
producenten, leveranciers en groothandelaars. 
Continu vooruitkijken is de boodschap, want 
de gas- en energiemarkt is in volle transitie 
. Vandaag zijn we actief in een tiental 
Europese landen, maar we kijken ook uit naar 
opportuniteiten buiten Europa. Tegelijkertijd 
werken we volop aan initiatieven om vooruit 
te gaan met de energietransitie. Projecten 
om aardgas als emissie-arme energie te 
gebruiken in het vrachtwagenvervoer en in 
de scheepvaart, bijvoorbeeld. Of projecten om 
een teveel aan groene stroom om te zetten in 
koolstofneutraal groen gas dat makkelijk kan 
worden opgeslagen. Kortom: een waaier van 
innovatieve pistes waarmee we het verschil 
kunnen maken in een energiesysteem waarin 
de gas- en elektriciteitsnetten elkaar optimaal 
aanvullen.

Het is een feit: de energiemarkt is geen 
evidente markt om op te opereren. Wat zijn 
momenteel jullie grootste uitdagingen?

Albin: Vandaag de dag hebben we te maken 
met verschillende uitdagingen. De laatste 
jaren is de manier waarop we met klanten 
samenwerken compleet veranderd. Waar 
we vroeger in de eerste plaats werkten 
met langetermijncontracten waarop 
klanten intekenden, werken we nu in 
toenemende mate met een veelvoud van 
kortetermijncontracten kortetermijncontracten 
in een markt waarin de concurrentie bijzonder 
is toegenomen. In die context ontwikkelt ons 
dienstenaanbod voortdurend en moet de 
achterliggende ICT-ondersteuning continu 
up-to-date blijven en ons tegelijkertijd 
voorbereiden op wat morgen komt.

Deze business challenges lijken ons geen 
eenvoudige opgave. Wanneer was het moment 
dat jullie beseften: “wij moeten op zoek naar 
een partner om ons verhaal mee vorm te 
geven?” 

Vincent: Dat besef kwam er al een lange 
tijd geleden. We waren destijds met de 
liberalisering van de gasmarkt begonnen en 
moesten de Third Party Access implementeren. 
De toenmalige verantwoordelijken hadden 
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22 | 23 een duidelijke visie op wat ze wilden doen 
om dat doel te bereiken: op dat moment 
gebruikten wij lokale toepassingen en de 
bedoeling was om een geïntegreerde software 
omgeving te bouwen. Toen realiseerden we 
ons: hier is meer architecturale coördinatie 
en richting nodig en wij zullen iets zoals een 
framework moeten hebben. Zo zijn we dan aan 
onze zoektocht begonnen. Daar is AE dan als 
beste optie uit de bus gekomen omdat zij zo’n 
framework reeds ontwikkeld hadden. Het was 
ook het begin van Microsoft.net en daar had 
AE ook al ervaring mee.

Wat heeft jullie dan overtuigd om voor  
AE te kiezen? 

Vincent: Ik moet zeggen dat jullie aanpak in 
lijn was met onze manier van werken. We 
merkten dat AE een gelijkaardige sterke visie 
had, goede ideeën naar voor schoof en zeer 
sterk stond op vlak van architecturaal denken.

Dus het contract was snel getekend? 

Vincent: Snel zou ik niet zeggen (lacht). Er 
zijn maar liefst 17 versies van het contract 
opgesteld. Nooit in mijn leven zag ik zoveel 
track changes in een word document, 
allemaal in een afzonderlijk kleurtje. Maar 
uiteindelijk zijn we er dan toch uitgeraakt. 
Ik denk dat we op die dag onze respectieve 
juridische departementen enorm blij hebben 
gemaakt. En zo zijn we uiteindelijk dan ook 
effectief gestart.

En dan? De inkt is opgedroogd en AE gaat 
aan de slag bij Fluxys. Waar hebben we in het 
begin vooral ondersteuning geboden?

Vincent: In feite is AE bij ons gestart in een 
technische architectuur opdracht. Concreet 
hebben jullie ondersteuning geboden met de 
opzet van het initiële framework voor onze 
TPA applicaties, beter gekend als de huidige 
GSmart suite. Voor ons was dat een hele 
uitdaging, want het was een totaal nieuw 
framework dat een nieuwe manier van denken 
met zich meebracht. Dus de hulp van AE kwam 
daar goed van pas. Al snel merkten we dat een 
stuk analyse ook wel interessant zou zijn. Dat 
is er dan ook nog bijgekomen.

Onze samenwerking is doorheen de jaren 
ook enorm geëvolueerd. We hebben hier als 
partners veel samen kunnen verwezenlijken. 
Vanwaar komt dat enorme vertrouwen in AE 
als partner?

Vincent: Het werkt gewoon! Het succes zit 
hem denk ik in het feit dat AE’ers consistent 
goed zijn opgeleid. Ze hebben voor mij een 
beduidend hoog niveau. 

Albin: Ik sluit me daar volledig bij aan. De 
complexiteit van onze omgeving is niet altijd 
gemakkelijk te begrijpen, maar in de meeste 
gevallen lukt het hen om in een redelijke 
tijdspanne voldoende kennis op te doen en te 
beheersen om concrete toegevoegde waarde te 
bieden . Een positieve attitude is ook belangrijk 
voor ons en de integratie binnen onze teams 
werkt heel goed, zowel voor junior als senior 
profielen. Dat betekent alleen maar dat AE een 
kwalitatieve selectieprocedure heeft en die 
kwaliteit doortrekt naar haar klanten.

Vincent: Ik vul daarbij graag aan dat die 
kwaliteit ook stabiel is gebleven doorheen 
de tijd. Ook al zijn niet alle mensen van 
vroeger meer aan boord, toch is die juiste 
spirit, positieve attitude en hoge kwaliteit 
altijd gebleven. Dat betekent dat dat niet 
alleen verbonden is aan een aantal specifieke 
mensen, maar dat het eigen is aan de 
volledige organisatie.

Bedankt voor deze mooie woorden. Zijn er nog 
zo zaken waarin AE zich onderscheid van de 
concurrentie?

Albin: Een ander positief punt dat ik hier 
zeker nog wil aankaarten is de aandacht die 
AE heeft voor de problematieken binnen 
onze sector. Vanuit Fluxys merken we echt 
dat er een brede kennis aanwezig is over de 
uitdagingen van vandaag en morgen. En dat 

niet alleen, jullie gebruiken die kennis ook 
door ideeën met ons uit te wisselen, advies te 
geven of voorstellen te doen over hoe we het 
nog beter kunnen doen in de toekomst. En dat 
is echt een meerwaarde!

Co-creatie staat in onze organisatie centraal. 
Het samen bouwen met de klant zit in ons 
DNA. Zit de samenwerking tussen AE en Fluxys 
ook zo in elkaar? 

Albin: Per definitie werken we voor het 
merendeel van onze activiteiten in co-creatie 
met alle betrokken teams. Die co-creatie zit er 
ook bij ons structureel ingebakken. We hebben 
maar een beperkt aantal projecten dat wij 
compleet uitbesteden in de context van onze 
GSmart suite. Meestal is het echt binnen de 
Teams “all the good brains” samenbrengen en 
samen op zoek gaan naar een oplossing. 

Die grote openheid naar samenwerken is 
sterk voelbaar voor onze teams, alsook een 
gegronde interesse in waar de wereld naartoe 
gaat en in onze ideeën hieromtrent. 

Albin: Dat klopt volledig. En dat zal 
waarschijnlijk ook steeds meer en meer nodig 
zijn in de toekomst door de snelle evolutie van 
de markt en van de technologieën. Het wordt 
steeds belangrijker om sneller op de bal te 
spelen en op tijd de trends mee te pikken.

Als jullie nu terugkijken op de samenwerking 
met AE tot nu toe, wat zijn dan enkele 
mijlpalen die jullie samen bereikt hebben?

Vincent: Voor mij is de creatie van de eerste 
TPA suite, wat later de GSmart suite werd, 
toch wel een mijlpaal. Dat was niet makkelijk 
want we zaten met een heel strakke deadline. 
Ik weet nog dat het 1 april 2004 was. Het was 
een echte uitdaging om op tijd klaar te raken 
en een noodzakelijk kwalitatief product af 
te leveren.Maar het is gelukt en we hebben 
daarbij enorm veel geleerd. Daarna hebben 
we dan, om die toepassing verder te doen 
groeien, geïnvesteerd in testing en project 
management. 

Onder onze consultants staan jullie gekend om 
jullie vooruitstrevende mentaliteit van “fouten 
maken mag”. Vinden jullie dat belangrijk?

Albin: Absoluut. Wat opmerkelijk is, is dat 
iedereen, zowel interne medewerkers als 
externe consultants, zich verantwoordelijk 
voelt voor wat hij/zij aan het doen is. Fouten 
kunnen nu eenmaal gebeuren en we moeten 
daaruit leren en zo groeien.

Vincent: Het mooie hierin is ook dat er bijna 
geen verschil is tussen onze interne mensen 
en externen op vlak van werk collaboratie. 
Iedereen helpt elkaar om zo tot het beste 
resultaat te komen.

Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar de 
toekomst. Hoe zien jullie de samenwerking 
met AE nog evolueren? 

Albin: De komende jaren zal Fluxys zeker voor 
nog heel wat uitdagingen komen te staan. 
Onze prioriteit blijft om op de noden van onze 
business te blijven inspelen. Op dat niveau zijn 
er ook veel projecten en nieuwe ideeën die 
we samen willen concretiseren en uitwerken. 
Daarnaast willen we ook onze systemen verder 
moderniseren. Al die elementen samen, geven 
al aan dat we daarin zeker versterking nodig 
zullen hebben in de toekomst. Dus hopelijk 
kunnen we ook hier rekenen op de hulp en 
ondersteuning van AE. 

Last but not least. Jullie zijn nu bijna 20 
jaar klant van AE en toevallig vieren wij dit 
jaar ook onze 20ste verjaardag. Als je een 
verjaardagswens mocht uitspreken, wat zou 
dat dan zijn? 

Vincent: Gewoon blijven zoals jullie zijn 
eigenlijk. De beste mensen blijven aantrekken 
en jullie positieve mindset behouden! Als 
jullie dat doen, dan is dat een succesgarantie 
voor de toekomst.

Om onze jarenlange samenwerking te vieren brachten we een bezoekje  

aan Fluxys en genoten we samen van een heerlijk stukje taart.  

BEDANKT VOOR DE FIJNE SAMENWERKING EN OP NAAR  

DE VOLGENDE 20 JAAR! 
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 Wat AE zo speciaal maakt, is hun unieke cultuur van voortdurend streven naar een verbetering van 

zichzelf. Ze zijn een flexibel partner die bereid is om bergen te verzetten om ons te helpen vooruitgang te 

maken. We zijn weer tevreden met onze samenwerking met AE en zien onze gezamenlijke inspanningen 

als de basis voor onze verdere samenwerking in de komende jaren.”

Gerhard Steinrücken

Research Director

SESVanderHave

 Ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die zo nauwgezet met hun werknemers aan de slag gaan 

om hun groeipad uit te tekenen, hun persoonlijke uitdagingen in kaart te brengen en er samen aan te 

werken. Dat maakt van mij echt een betere consultant.”

Maarten Aerts

Consultant

AE

 Ik voel mij een geluksvogel: het merendeel van de dagen met een lach gaan werken en fier zijn op 

mijn job. En zelfs op de mindere dagen is er troost: op het einde van de dag even ventileren in het AE café!”

Valerie Taerwe

Consultant

AE

 Ik ben als kersvers afgestudeerde direct bij AE begonnen. Dat is ondertussen bijna 15 jaar geleden. 

AE is een beetje als thuiskomen voor mij: doen waar ik me graag mee bezig hou, leuke interacties hebben 

en dat allemaal in een bijzonder aangenaam kader.”

Isabelle Vansteenwinkel

Fleet Manager 

AE

 AE werkt echt met en voor haar werknemers, zowel bij de klant als op AE zelf. Steeds opnieuw kunnen 

we samen, op eigen ritme, ons eigen pad uitstippelen via interessante projecten. Ook kan je voor eender 

welke vraag of probleem bij andere AE’ers een klankbord vinden en dat is geweldig.”

Annelies Schupp

Consultant

AE

 Ik kan vooral mijzelf blijven en laat dat nu net de sterkte zijn van AE. Ik kan ontdekken waar mijn 

sterktes liggen en vooral veel zelf bepalen over mijn eigen ontwikkeling. En dat apprecieer ik enorm. 

Daarnaast weet ik dat er heel wat mensen zijn die het beste met me voorhebben. Dat kom je echt niet 

overal tegen.”

Oliver Belmans

Consultant

AE

 Er was van bij het begin een goede verstandhouding met de AE consultants. We werken echt in 

co-creatie, waarbij men het evenwicht vindt tussen het binnenbrengen van kennis en relevante ervaring 

enerzijds en respect voor wat reeds binnen het bedrijf bestaat anderzijds. Tegelijk stelt men zich heel 

collegiaal op, waardoor men volwaardig deel uitmaakt van ons architectuurteam.”

Ilse Rubben

Head of Business Architecture

Fluvius

 De samenwerking met AE verloopt bijzonder stimulerend. Vanuit AE komen er ideeën naar ons toe die 

onze teams nieuwe mogelijkheden biedt. Vanuit onze kant leggen we dan weer uitdagende vragen bij AE 

neer, die het hen noodzakelijk maakt om out-of-the-box te denken. Dat werkt heel goed samen.”

Renaat Sohl

Manager Processes & Technolog

 E-LLIS

 AE stelt zich op als een partner die met ons mee denkt. Naast het feit dat ze sterk zijn in het leggen 

van de link tussen Business en IT, zijn het toch vooral de mensen van AE die de doorslag hebben gegeven. 

De enorme drive en goesting om het project bij ons op te nemen sprong er met kop en schouders bovenuit.”

Stefan Kennis

Head of Data & Analytics

BAC

 AE’ers zijn geen gewone consultants. Ze zijn goed opgeleid, leren snel bij, integreren zich naadloos 

in de omgeving en doen dat steeds met een positieve attitude. De kwaliteit is bovendien doorheen de tijd 

stabiel gebleven. De succes rate van nieuwe AE consultants bij Fluxys is dan ook enorm hoog, zowel in 

het geval van junior als senior profielen. Daarnaast merken we dat er een brede kennis aanwezig is over 

de uitdagingen van vandaag en morgen in onze sector. Die kennis gebruiken ze om ideeën met ons uit te 

wisselen, ons te adviseren en voorstellen te doen om te verbeteren. Dat is een echte meerwaarde.”

Albin Vico & Vincent Mahieu

ICT Program Manager and 

ICT project Leader 

Fluxys



Analytics als drijvende kracht 
Dat staat in schril contrast met de situatie van vandaag. 
Analytics zit verweven in heel wat gangbare apps zonder 
dat we dit beseffen en dit zowel in de professionele als privé 
sfeer. Daarnaast zijn Analytics oplossingen vandaag de 
drijvende kracht achter (r)evoluties zoals Industry 4.0 of Virtual 
Assistants. We vroegen Bram waarom Analytics juist nu zo 
populair is.

Bram: “Vandaag is de aanpak veel meer business gedreven. 
De focus wordt gelegd op de mogelijke inzichten die vertaald 
worden naar concrete acties die de dagelijkse operaties van 
een bedrijf ten goede komen. Analytics wordt breder ingezet in 
het operationaliseren van processen in verschillende sectoren 
en domeinen en in de bedrijfsvoering in het algemeen. De 
techniek die gebruikt wordt, is vaak ondergeschikt aan het 
soort inzicht dat men wil bekomen. Tel daar de voortdurende 
technologische ontwikkelingen bij, en je krijgt een opzet waarin 
bedrijven relatief eenvoudig grote hoeveelheden data kunnen 
opslaan en aan hoge snelheid kunnen verwerken. ”

De nieuwe data scientist
Dat heeft zijn impact op het profiel van een data scientist, weet 
Bram: “Een moderne data scientist heeft naast mathematische 
en programmeer skills ook nood aan creativiteit, storytelling en 
sociale vaardigheden. Met een goed begrip van de business 
moeten zij in staat zijn om slimme oplossingen op maat de 
bedenken.” 

Bram bekijkt de buzz kritisch. “De technieken die 20-25 jaar 
geleden gebruikt werden, zijn vandaag nog steeds in de 
omloop. Uiteraard zijn ze wel verfijnd en verbeterd, maar de 
kern blijft hetzelfde. Als je dieper kijkt dan de oppervlakte, 
besef je ook dat men het aantal technieken die nodig zijn in 
95% van de projecten op twee handen te tellen zijn.” 

Deep learning ontrafelt
De kroon op de Analytics trend is Deep Learning. Bram 
nuanceert de nieuwe klasse van Machine Learning. “Google 
Deep Mind heeft weliswaar een grote stap voorwaarts 
genomen door de grafische kaart te gaan inzetten in het 
trainen (leren) van Neurale Netwerken. Toch blijft de techniek 
ingebed in diezelfde robuuste principes van enkele decennia 
geleden. Deep Learning heeft Artificial Intelligence zeker een 

boost gegeven, maar echt nieuw is dit niet. Bovendien blijft 
de overgrote meerderheid van projecten opgevangen door 
meer klassieke Machine Learning technieken. Doordat de 
analytische modellen geïntegreerd raken in ons dagelijks 
leven en ook een gebruiksvriendelijke user interface hebben 
gekregen, creëert het domein momenteel heel veel buzz.”

Inzichten op maat
Bram wil met d-sides klanten wegwijs in de diverse Analytics 
wereld. Bram: “Ik definieer Analytics als het proces om 
activerende inzichten te halen uit data. Hoe je dat doet, is 
ondergeschikt. Er zijn vandaag ook al heel wat out-of-the-box 
oplossingen voor bedrijven om een heel specifiek probleem 
aan te pakken. Wij willen ons onderscheiden door ons op 
problemen te richten die een oplossing op maat vereisen, door 
te kijken naar het verhaal achter de cijfers. We willen samen 
met de klant vertrekken vanuit zijn specifieke business context 
en challenges om samen de inzichten uit de data te puren, 
met aandacht voor het omzetten van die inzichten in daden.” 

Die drive maken ze concreet in hun experiment met een 
Minimal Viable Data Product. Bram: “ Bij veel bedrijven 
merken we dat ze veel data bezitten. Vaak hebben ze zelf 
geen idee hoe ze deze moeten gaan gebruiken om waarde 
te creëren. Wij geloven dat data-gedreven bedrijven het beter 
doen dan anderen. Die meerwaarde zit vaak al vlak onder 
de oppervlakte voor het grijpen. Door naar de uitdagingen 
van een klant te luisteren, daar een oplossing uit onze 
rugzak tegenover te plaatsen en die te koppelen aan data, 
werken we een Proof-of-Value uit. Zo’n Proof-of-Value is 
slechts het startpunt van de weg naar een data-gedreven 
organisatie waarbij we onze klanten op weg helpen om betere 
beslissingen te nemen op basis van hun data waardoor ze 
kunnen uitblinken in hun domein.”

“We hebben er ontzettend veel zin in om een klant echt vast 
te nemen en te begeleiden doorheen hun data journey. We 
leunen daarbij op een aantal technieken die het volledige team 
in de vingers heeft om een oplossing te bouwen op maat van 
het project.”
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Data-Analytics: d-sides 
gaat voorbij aan de buzz

Het domein Analytics is tegenwoordig hot. Veel bedrijven zoeken naar een partner om hen in te wijden in de wereld van Artificial 
Intelligence. Dat deze innovatieve technologie hun bedrijf een enorme boost zal geven, staat immers buiten kijf. Toch?

Bram Vanschoenwinkel is een ervaren rot in het vak. Hij zag na zijn academische carrière het domein langzaam oprukken en aan 
populariteit winnen. Met de recente hype rond Machine Learning en Deep Learning in het bijzonder, doorprikt Bram met zijn d-sides 
bende de buzz en stelt Analytics kritisch aan de kaak.

De opgang van Analytics
Bram situeert kort de bewogen opgang van Analytics. “Op het 
moment dat ik afstudeerde, stond Analytics, of data mining 
zoals dat toen genoemd werd, nog in haar kinderschoenen 
op de Belgische markt. Dat was deels te wijten aan de zware 
focus die de academische wereld legde op de technieken en 
statistische modellen om data te benaderen. Hun aanpak was 
eerder data-driven.” 

Dit wil echter niet zeggen dat er geen vroege toepassingen 
bestonden van ”data mining”. 

Bram: “In de jaren 80 werden neurale netwerken al ingezet 
om aan fraudedetectie te doen in banking. Daarnaast was 
er sprake van verschillende early adopter bedrijven die de 
modellen met wisselend succes toepasten. Met name de 
internetbedrijven veroverden de markt op korte tijd door 
heel gericht Analytics of data mining te gaan gebruiken. 
Productaanbevelingen en personal advertising werden 
zo mogelijk gemaakt. Daarnaast ontstonden de eerste 
toepassingen in de gezondheidssector en biologie. De 
domeinen bleven echter niche. Analytics vond duidelijk nog 
niet zijn ingang in de brede bedrijfswereld.”

Bram Vanschoenwinkel is een Computerwetenschapper met een Phd op zak in Machine 
Learning aan de VUB. Na enkele jaren te blijven plakken in de academische wereld, trok Bram 
de deur van de universiteit achter zich dicht en stapte hij in de bedrijfswereld. Hier focuste hij zich 
op procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling in zowel de private als publieke sector. Bram 
put zijn energie uit het blootleggen van complexe patronen in data om zo inzichten te bekomen 
die mens en maatschappij vooruit helpen.

www.d-sides.be 



LUCHTHAVEN EFFICIËNTIE DAT  

PAST IN EUROPESE AMBITIES

Dat past in de ambitie van de Europese 

gemeenschap. Met het SESAR (Single 

European Sky) initiatief wil de EU  de 

luchtvaart in Europa optimaliseren om 

de efficiëntie te verhogen. Om dit te 

bereiken, zal het Airport Operations Plan 

van Brussels Airport Company aansluiten 

op het Network Operations Plan op 

Europees niveau en zo op dat van andere 

luchthavens. 

Om die ambitie mee te helpen 

verwezenlijken, schakelde Brussels Airport 

Company AE in. AE leidt deze verandering 

in goede banen door er eerst structuur 

en vorm aan te geven en de goede 

samenwerking tussen Business & ICT te 

bestendigen.

SAMENWERKING IS DE SLEUTEL

De organisatie van de luchthavenoperaties 

was sinds enige tijd al erg gericht 

op samenwerking. Dat bewijst de 

oprichting van het zogenaamde Airport 

Operations Center (APOC) door Brussels 

Airport Company. Het APOC brengt 

de vertegenwoordigers van heel wat 

partijen die op de luchthaven werken, 

samen in eenzelfde zaal om zo samen de 

operaties beter te kunnen organiseren. 

Dit gezamenlijk operations center 

was een cruciale stap om de business 

transformatie in te leiden, vertelt Bruno. 

Hij startte initieel als projectmanager 

van de voorstudie, maar werd al snel 

ingeschakeld als programma manager 

voor het volledige project. “Cruciaal bij de 

opstart van dergelijk programma is het 

samenbrengen van de juiste mensen en 

een co-creatie sfeer opzetten. We kunnen 

voor de uitbouw van het AOP kort op de 

bal spelen, prioriteiten duidelijk stellen en 

het product incrementeel opbouwen per 

kwartaal.”

DE ROL VAN HET AIRPORT 
OPERATIONS CENTRE

AE staat hier voor een uitdagende taak: 

de operaties op de luchthaven bestaan 

immers uit een complex kluwen van 

planning en samenwerking tussen 

verschillende partijen werkzaam op de 

luchthaven. Het is de taak van het APOC 

om ervoor te zorgen dat een geland 

vliegtuig zo snel mogelijk weer kan 

vertrekken (‘turnaround’ tijd), met alle 

passagiers en de juiste bagage aan boord. 

Die stromen van personen en goederen 

moeten in zeer enge timeslots kunnen 

circuleren. Een AOP kijkt er bijvoorbeeld 

op toe dat voldoende desks en posten 

bemand zijn om de passagiers eenvoudig 

door de controles te loodsen en om de 

lengte van wachtrijen te beperken. Het 

optimaliseert het proces zodat reizigers 

snel hun gate vinden en zich aangenaam 

voelen. De ambitie van de luchthaven reikt 

zelfs nog verder: in de toekomst wil het 

haar actieradius uitbreiden naar totaal 

airport management; “Home to Home”. De 

reis van en naar de luchthaven komt zo 

ook in het vizier.

Brussels Airport Company neemt de exploitatie van de grootste Belgische luchthaven, 

gelegen in Zaventem, voor zijn rekening. Het bedrijf voorziet in de aanleg en het onderhoud 

van de nodige infrastructuur en systemen en faciliteert de coördinatie en samenwerking 

met alle aanwezige partners op de luchthaven om te zorgen voor een veilige en efficiënte 

werking ervan. Jaarlijks passeren hier meer dan 25 miljoen passagiers, en dat aantal zal 

in de toekomst alleen nog maar toenemen. Reizen, zowel voor vrijetijds- als business 

overwegingen, zit in de lift. Om haar passagiers de best mogelijke ervaring te bieden en haar 

capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten, werkt Brussels Airport Company aan een Airport 

Operations Plan. Het is een zogenaamd ‘rolling Plan’; dit is een plan waarbij er op voorhand 

voor alle activiteiten van de luchthaven de juiste hoeveelheid middelen voorzien worden en 

dit op het juiste tijdstip, op de juiste plaats. Dit plan wordt gaandeweg verfijnd naarmate de 

datum van de effectieve operaties nadert.
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AE AAN HET WERK: AGILE 
SAMENWERKEN

Om dit project te initiëren, 

werden alle uitdagingen die 

in het AOP moesten worden 

opgenomen samengebracht 

in een referentiekader van 

processen en informatie. Orde 

scheppen en prioriteiten 

identificeren in die verzameling 

komt volgens programma 

manager Bruno Lefever neer 

op een eenvoudig principe: 

“Business en ICT moeten 

samenwerken en samen de 

beste beslissingen nemen.” 

Hoe Bruno denkt het verschil 

te kunnen maken? “Om op 

korte tijd toegevoegde waarde 

en schaalbaarheid te creëren, 

is het belangrijk om alle 

partijen samen rond tafel 

te brengen. Daarom is het 

Airport Operations Center zo 

waardevol. Wanneer iedereen 

samen overtuigd is van de 

juiste richting en er een 

duidelijke visie en concrete 

doelstellingen zijn gevormd, 

vertalen we dat naar een 

aantal complementaire, agile 

empowered teams. Die worden 

zo samengesteld dat de juiste 

competenties aanwezig zijn. 

Deze teams hebben een 

zogenaamde end-to-end 

verantwoordelijkheid (van de 

vraag tot de oplevering van de 

oplossing), met een minimale 

afhankelijkheid van de andere 

teams. Samenwerking binnen 

het team is hierin weerom het 

sleutelwoord.”

Om deze teams en het 

management vertrouwd te 

maken met de agile manier van 

werken, ging AE zeer visueel 

te werk, vertelt Bruno: “We 

bestelden grote borden op 

wielen, waarop we de initiële 

backlog zichtbaar en tastbaar 

voorstelden. Dat maakt het 

geheel ook schaalbaar en 

hielp ons de complexiteit te 

doorprikken op het vlak van 

planning.” Ondertussen werken 

we digitaal omwille van de 

grote volumes.

AE ORGANISEERT MEE

AE bouwt mee aan de 

optimalisatie van het 

APOC door de uitbouw van 

het AOP en de optimale 

samenwerking tussen Business 

en ICT tot stand te brengen. 

Hierin ondersteunen we 

Brussels Airport Company 

uit verschillende hoeken. 

Integratie, data-platformen en 

machine learning modellen 

worden hier in samenwerking 

met verschillende partijen 

ontworpen. Op die manier 

kan het AOP platform de 

luchthaven gaan bijstaan met 

forecasting, operationele planning, 

monitoring en eventuele mitigatie van 

problemen in de operaties. AE neemt 

in dit plaatje de organisatorische rol 

op zich om de uitwerking van het AOP 

te orchestreren met alle betrokken 

partijen door gestructureerde 

inzichten te verschaffen en helpt 

tevens met de bouw van een 

inzichtelijk monitoring platform dat 

aan de hoogste user experience (UX) 

eisen voldoet.

DE UITDAGINGEN VAN HET 
CHANGE MANAGEMENT

Toch verloopt het traject niet zonder 

uitdagingen. Enerzijds is er de 

menselijke kant. Niemand verandert 

graag zijn gewoontes. Wie van buitenaf 

bij een bedrijf terecht komt om het 

te helpen transformeren, moet het 

vertrouwen winnen van de huidige 

medewerkers. Juist op zo’n moment 

is het belangrijk om je klant weer 

centraal te plaatsen met een degelijk 

change management, weet Bruno: “De 

kennis en knowhow uit een sector, 

bevindt zich steeds op de werkvloer 

zelf. Om deze kennis te kunnen 

inzetten, is het aligneren van de 

partijen een prioriteit. Daarnaast blijft 

het een constant aandachtspunt om 

de klant mee op snelheid te krijgen 

zodat hij vat welke veranderingen en 

waarom deze op til zijn. Anderzijds ligt 

de uitdaging eveneens in het tijdig 

klaarstomen van de nieuwe interne 

omgevingen en infrastructuren om 

regelmatig resultaten op te leveren. 

Brussels Airport Company geeft AE wel 

de ruimte in hun nauwe samenwerking 

om hierin de lead te nemen vanuit het 

project.

Momenteel ligt de prioriteit op 

de transfer problematiek van PAX 

(passagiers) en BAG (hun bagage). 

Brussels Airport is een belangrijke 

transfer hub voor passagiers. Het 

bedrijf streeft ernaar om reizigers die 

connectie op een aangename manier 

te laten beleven. Hier is er zeker ruimte 

voor verbetering. In co-creatie gaan 

we op zoek naar hoe we de oorzaak 

van de ontevredenheid kunnen 

wegnemen. Binnenkort wordt hiervoor 

de zogenaamde transfer matrix 

gereleaset, die het Airport Operations 

Center, de luchtvaartmaatschappijen 

en de afhandelaars inzicht zal geven 

in welke passagiers mogelijks in de 

problemen komen voor hun connectie. 

Bij die risicovolle connecties wil de 

luchthaven proactief handelen (zo 

ver haar bevoegdheid reikt) om die 

reizigers een succesvolle connectie te 

laten maken.

TUSSENTIJDSE RESULTATEN OM 
TROTS OP TE ZIJN

Bruno Lefever kijkt tevreden terug naar 

het werk dat al verzet is. “Door klein 

te beginnen, hebben we snel waarde 

kunnen brengen. Ik ben trots op de 

manier waarop we de samenwerking 

tussen de partijen tot stand hebben 

gebracht. We werken zoveel mogelijk 

met dedicated project resources met 

duidelijke focus. Tot vandaag de dag 

houden we vinger aan de pols in onze 

bevragingen om het teamgevoel in 

kaart te brengen. Zo blijven we één 

team met een duidelijk doel.”
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Ondertussen ben je al vijf jaar bij ons aan boord. Was de keuze voor 
AE in 2014 snel gemaakt?

Ik moet toegeven dat AE voor mij geen voor de hand liggende keuze 
was. Ik heb Industrieel Ingenieur Elektromechanica gestudeerd, 
waarbij dieselmotoren uit elkaar halen, productontwikkeling en 
productietechnieken dagelijkse kost zijn. Op het eerste zicht dus niet 
meteen een fit met de IT-consultancy wereld. Toch heb ik de sprong 
gewaagd en daar ben ik nog steeds blij om.

Wat heeft voor jou de knoop doorgehakt?

Enerzijds was het de unieke AE cultuur die voor mij de doorslag 
gaf. Die was al voelbaar vanaf mijn eerste sollicitatiegesprek 
en zat vooral in de kleine dingen: medewerkers die samen een 
praatje maakten aan het onthaal, AE’ers die zich amuseerden aan 
de kickertafel, iedereen die me vriendelijk verwelkomde en me 
wel vijf keer vroeg of ik graag iets wilde drinken. Ik voelde meteen 
bedrijvigheid, collegialiteit en openheid. Anderzijds hebben ze bij 
AE van in het begin geloofd in mijn kunnen en potentieel. Dat ik 
niet de voor de hand liggende diploma’s had, was geen probleem. 
Dat vertrouwen deed me beseffen dat een goede cultuurfit met een 
bedrijf enorm belangrijk is op lange termijn en dat ik mijn weg op 
inhoudelijk vlak wel zou vinden.

Welk aspect in je job als AE consultant geeft jou energie?

Vooral de vrijheid die ik hier krijg om mijn groeipad zelf uit te 
tekenen. Ik heb een breed interessegebied en mijn focus wisselt vaak. 
Bij AE krijg ik de kans om te kiezen in welk project ik mijn tanden 
wil zetten. Vaak zijn er dan een heleboel enthousiaste AE’ers die er 
samen met mij willen invliegen en dat werkt erg stimulerend. Vanuit 
AE moedigen ze dat ook alleen maar aan, want als je mensen laat 
doen wat ze graag doen, dan gaan ze dat automatisch beter doen. 
Kortom, zelf mijn focus kunnen leggen en aan projecten werken die 
me intrigeren, dat is mijn energiegever.

Op welke vlakken ben je doorheen je carrière bij AE het sterkst 
gegroeid?

Mijn inhoudelijke kennis is op sneltempo aangedikt door de vele 
avondsessies, trainingen en opleidingen. De kenniswerking binnen 
AE is heel matuur en dat was voor mij natuurlijk een welgekomen 
opportuniteit vanwege mijn niet IT-gerelateerde achtergrond. 
Daarnaast heb ik leren omgaan met verschillende bedrijfsculturen en 
mensen. Elke klant is anders en je moet je daaraan leren aanpassen. 
De juiste mensen samenbrengen en de juiste argumenten gebruiken 
om decisionmakers te overtuigen, is ook een soft skill die ik hier 
geleerd heb.

Welk klantenproject is je vooral bijgebleven en waarom?

Mijn opdracht bij een Internationale bankverzekeraar rond 
woonkredieten. Ik kreeg toen veel vrijheid in de uitwerking ervan 
en het is tegelijkertijd het project waarbij ik de kracht van AE als 
netwerkorganisatie aan de levende lijve ondervonden heb. Ik wist 
dat ik binnen AE de juiste mensen met de juiste kennis, expertise 
en ervaring zou vinden om me te helpen bij het definiëren van het 
probleem en de oplossing. Mijn eerste week bij de klant bestond dan 
ook uit bellen, bellen en nog eens bellen naar andere AE’ers. Ik heb 
toen enorm veel geleerd van mijn collega’s met als gevolg dat de 
klant erg tevreden was met het resultaat. AE’ers helpen elkaar echt.

In maart werd AE voor de 9de keer op rij uitgeroepen tot een Great 
Place to Work. Wat maakt AE voor jou zo’n goede werkgever?

Ten eerste heeft AE veel oog voor het welzijn van haar medewerkers. 
Ik heb een hectisch jaar achter de rug en heb op enorm veel begrip 
en steun kunnen rekenen vanuit de organisatie. Dat is naar mijn 
mening vrij uniek in de consultancy wereld. Ten tweede stelt AE 
zichzelf voldoende in vraag en zijn ze niet bang voor verandering. 
De drive naar continuous improvement is enorm en laat dat nu net 
hetgeen zijn wat me voldoening geeft.

Vijf jaar geleden zette Pieter Peremans zijn 
eerste stappen als AE consultant. Via zijn oud-
Chiroleider Bram Vanschoenwinkel, die toen bij 
AE aan de slag was als business analist, kwam 
hij voor het eerst in contact met dit Leuvense 
IT-bedrijf. Het zou een niet zo typische, maar 
succesvolle match blijken.
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Hoe heeft jouw carrièrepad bij AE doorheen de jaren op inhoudelijk 
vlak vorm gekregen?

Als junior AE consultant heb ik van heel veel verschillende dingen 
geproefd: van business intelligence tot klassieke business applicaties 
tot zelfs een integratieproject. Nadien ben ik stilaan meer richting 
.NET gegroeid en uiteindelijk in front-end engineering gerold. Daar 
ben ik me nu al meer dan vijf jaar in aan het specialiseren.

Vanaf wanneer werd het voor jou duidelijk welke richting je binnen 
consultancy wilde uitgaan?

In het begin heb ik even getwijfeld tussen technisch consultant of 
analist, maar die twijfels zijn redelijk snel vervaagd. Ik ben eerlijk 
gezegd nooit echt bezig geweest met de vraag waar ik binnen 
x-aantal jaar wil staan. Ik probeer vooral mijn gevoel te volgen en 
dingen te doen die ik graag doe. Binnen AE heb ik ook altijd de 
ruimte gekregen om mijn eigen pad uit te stippelen en werd ik 
nauw begeleid in het kiezen van wat dat pad dan juist allemaal zou 
kunnen zijn.

Zie je jezelf de komende jaren je tanden in front-end engineering 
blijven zetten?

Zeker. Technologie evolueert heel snel, en al helemaal in de wereld 
van front-end. Het is vooral het tastbare dat me voldoening geeft: 
een stukje code schrijven en dat zien transformeren naar iets wat er 
mooi uitziet en echt waarde levert aan de eindgebruiker.

Wat zou je - naast je projecten bij de klant - binnen AE nog graag 
verwezenlijken?
 
Ik interesseer me enorm in people management. Vooral op vlak van 
coaching zet ik me graag in. Ook de people werking binnen AE ligt 
me nauw aan het hart. In een groeiende organisatie zoals AE is het 
belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen individueel begeleid 
kan blijven worden. Ik denk daarover graag mee na en zet met plezier 
mijn schouders onder de (toekomstige) initiatieven die dat proces 
helpen verzekeren.

Wat waren voor jou dé hoogtepunten in je 10-jarige carrière bij AE?

Ik heb de kans gekregen om aan een heleboel leuke projecten 
te werken. Zo was InvoiceOne bij Wolters Kluwers mijn eerste 
droomproject, maar ook de projecten bij Parcify en Intago waren 
er waarbij ik op zondag blij was dat ik er de dag nadien aan kon 
verder werken. Daarnaast ben ik ook trots op wat ik binnen AE al 
verwezenlijkt heb, waaronder de oprichting en ondersteuning van de 
AE Build community en het bouwen van Joey - AE’s people barometer. 
Vooral die laatste is mijn persoonlijke favoriet, omdat Joey - los van 
het technische aspect - volledig in lijn ligt met wat ik belangrijk vind 
binnen een organisatie: oog voor het people aspect.

Waarvoor ben je AE dankbaar?

Naast het feit dat je op een heel persoonlijke manier in je groei 
begeleid wordt, alsook de vele kennisinitiatieven die binnen AE 
georganiseerd worden, wil ik vooral ook de algemene ondersteuning 
een pluim geven. Dat gaat dan zowel over kleine als grote dingen: 
van de felbegeerde koekenkast tot het optimaliseren van je 
loonpakket, het ter beschikking stellen van e-bikes en de vele 
evenementen. Als AE’er heb je echt het gevoel dat je verzorgd wordt 
en dat beschouw ik als de kers op de taart. Ik wil er dus gerust nog 
eens 10 jaar bijdoen!

Sophie kan zich ondertussen al 10 jaar een 
AE’er noemen. Toen ze nog student was, werd ze 
benaderd én overtuigd om bij AE aan de slag te 
gaan. Een goed gevoel over AE’s bedrijfscultuur 
hakte voor haar de knoop door. Een beslissing 
waar ze tot op heden geen spijt van heeft.

SOPHIE 
TRAEN

PIETER
PEREMANS



Hoe ben je 15 jaar geleden bij AE terechtgekomen?

Mijn carrière begon ik bij Bolesian, een bedrijf dat uitdrukkelijk op 
zoek was naar een profiel met zowel een achtergrond in psychologie 
als informatica. Bolesian België heeft echter maar drie jaar bestaan, 
waarna ik bij Mediagenix ben begonnen. Daar kwam ik in contact met 
Agile Development, in het bijzonder Extreme Programming. Ik heb 
in die periode veel gereisd, maar besloot het na een tijdje rustiger 
aan te doen. Bij mijn vorige werkgevers stonden kennis en innovatie 
centraal en dat was iets waarnaar ik bij mijn volgende werkgever ook 
op zoek was. Ik ben dan uiteindelijk bij AE terechtgekomen omdat ik 
AE eigenlijk toch al een beetje kende. Toen ik nog bij Bolesian werkte, 
had ik namelijk al contact met een aantal mensen, die uiteindelijk AE 
hebben opgestart en zo is van het één het ander gekomen.

Was consultancy voor jou van begin af aan een bewuste keuze?

Als student Arbeidspsychologie droomde ik er al van om consultant 
te worden in bedrijven die in een fusie of overname zitten. Ik zag 
mezelf van in het begin dus zeker in een adviserende rol. Ik kan 
me moeilijk inbeelden dat ik als inhoudelijke expert mijn hele 
carrière bij eenzelfde bedrijf zou doorbrengen. Als consultant leer 
je verschillende sectoren kennen, ben je veel vrijer om je mening te 
uiten en kan je op korte termijn een grote impact teweegbrengen.

Welk pad heb je als AE consultant doorheen de jaren bewandeld?

Mijn allereerste project was bij Acerta, waar we zo’n twintigtal 
processen end-to-end in kaart hebben gebracht. Ik heb ook lang bij 
Bpost gezeten als functioneel en business analist. Daarna kwam ik 
bij Test Aankoop terecht, waar ik een grote groei heb doorgemaakt. 
Begonnen als functioneel analist, doorgegroeid naar een functie als 
business analist en uiteindelijk Team Manager geworden. Zeker dat 
laatste heeft mijn zelfvertrouwen een echte boost gegeven, en tot 
mijn grote verbazing deed ik dat ook heel graag. Momenteel zit ik bij 
SESVanderHave, waar we op R&D gebied heel wat boeiende zaken 
aan het verwezenlijken zijn.

Op welke vlakken heb je bij jezelf de grootste groei vastgesteld?

Ik merk vooral dat mijn interpersoonlijke skills en zelfvertrouwen er 
sterk op vooruit zijn gegaan. Ook in mijn politieke vaardigheden – 
het beïnvloeden van anderen in het belang van de organisatie in zijn 
geheel – ben ik zonder twijfel gegroeid. Naarmate de tijd vorderde, 
besefte ik dat mijn grootste toegevoegde waarde niet zozeer in mijn 
technische kennis ligt, maar eerder in de manier waarop ik personen, 
teams en organisaties benader.

AE heeft doorheen de jaren natuurlijk zelf ook een sterke groei 
doorgemaakt, en nog steeds. Hoe ga jij daarmee om?

De groei die AE doormaakt kan ik alleen maar aanmoedigen. Ik kan 
me moeilijk inbeelden dat we na 20 jaar nog steeds dat kleine ‘clubje’ 
van experten in éénzelfde domein zouden zijn. De jonge mensen die 
binnen AE starten zorgen voor enthousiasme en stellen de dingen 
kritisch in vraag. De uitdagingen waar een groeiende organisatie 
voor staat, hebben me ook altijd enorm weten te boeien. Ik ben 
natuurlijk nog steeds een organisatiepsycholoog en blijf graag 
betrokken bij hoe we AE organisatorisch het beste kunnen inrichten.

Hoe zie je je carrière bij AE in de toekomst nog evolueren? 

In de toekomst wil ik graag nog nadrukkelijker organisaties 
begeleiden in hun transities en hen adviseren op vlak van change 
management, zowel op gebied van communicatie, coaching, 
innovatie als leiderschap. Daarin wil ik me de komende jaren blijven 
specialiseren en de nodige expertise opbouwen. Ik ben AE dan ook 
dankbaar dat ik de kans kreeg de Change Leadership opleidingen van 
Daan Sorgeloos en een masterclass Change Management te volgen.

Hoewel Robrecht David een achtergrond in 
arbeidspsychologie heeft, ontwikkelde hij 
doorheen de jaren ook een uitgesproken 
interesse in informatica. Ondertussen vervoegt 
hij al 15 jaar de rangen bij AE en werd hij een 
vaste waarde binnen de organisatie.

RO B R E C H T 
DAVID 
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Je was er als een van de weinigen bij van in het prille begin. Hoe 
moeten we ons AE in haar piepjonge jaren voorstellen?

In het begin waren we met zo’n 15-tal mensen. Iedereen kende 
iedereen, zelfs elkaars vrouwen en kinderen. In de periode dat 
we nog geen kantoor hadden, gingen de vergaderingen door in 
de veranda van een van de medeoprichters. Voor het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest kwam de Sint gewoon bij de kinderen thuis. Dat was 
toen, als ik mij niet vergis, ook maar op een tweetal adressen. Later 
zijn we dan naar het industrieterrein in Haasrode verhuisd, niet ver 
van waar nu het huidige hoofdkantoor gelegen is.

Wilde je altijd al IT-consultant worden?

Ja, dat was van in het begin het plan. Vanaf het moment dat ik mijn 
licentiaat Informatica behaalde, zette ik mijn eerste carrièrestappen 
in de IT consultancy. Ik vind een carrière als consultant over het 
algemeen enorm boeiend: je zet je tanden in een concrete vraag 
en kan bij de klant ofwel op relatief korte termijn wat zaken 
bijsturen, ofwel op langere termijn een grote impact maken. Ook 
het samenwerken met collega’s die weten waarmee ze bezig zijn en 
samen iets realiseren, geeft me veel voldoening.

Waarin ben je doorheen je lange carrière bij AE naar jouw mening  
het sterkst gegroeid?

In de eerste plaats ben ik vooral op vlak van soft skills gegroeid: 
constructief samenwerken met mensen, duidelijk communiceren en 
op een correcte manier feedback geven en ontvangen. Dat heb ik 
vooral geleerd uit ervaring, maar ook de degelijke opleidingen van 
AE en de open feedbackcultuur die er binnen onze bedrijfscultuur 
heerst, hebben die skills doorheen de jaren keer op keer gevoed en 
aangesterkt.

Is er een klantenproject in het bijzonder waarop je trots bent?

Jazeker, op het project dat we bij de CM gerealiseerd hebben ben 
ik erg trots. Als mutualiteit heeft de CM de wettelijke verplichting 
om de facturen die ze terugbetalen eerst te controleren of die wel 
in lijn liggen met de wet. Die sociale wetgeving verandert aan een 
sneltempo en moet onmiddellijk toegepast kunnen worden na 
publicatie. IT-gewijs betekent dit dat er bijna wekelijks aanpassingen 
in productie moeten kunnen worden gezet. We hebben dan ook 
allerlei componenten ontwikkeld die de validatie van de medische 
facturen automatiseert. Als ik me niet vergis draait dit systeem nog 
altijd vlot. Daar hebben we dus een grote impact kunnen maken.

Hoe zie je je carrière binnen AE nog evolueren naar de toekomst toe? 
Zijn er bepaalde uitdagingen die je nog wil aangaan?

Ik maak graag op een natuurlijke manier groei door, zonder al te 
grote ‘schokken’. Ik vind het dan ook helemaal geen probleem om 
jarenlang bij eenzelfde klant te werken. Momenteel zit ik al zo’n 6,5 
jaar bij VDAB, waar ik nu in het solution team op Enterprise niveau 
de IT architectuur uitteken. We zijn nog volop aan het kijken hoe 
we de zaken binnen het bedrijf organisatorisch kunnen verbeteren. 
Dergelijke projecten wil ik op termijn graag meer doen en er verder 
ervaring in opbouwen. 

Wat maakt AE voor jou zo’n fijne werkgever
 
Wat ik vooral apprecieer aan AE is dat je in het omgaan met collega’s 
en het management altijd op een respectvolle manier behandeld 
wordt, vanuit een zorg voor elkaar. “AE’ers helpen elkaar” is geen 
holle slogan. Dat is tenminste mijn ervaring en dat ben ik nog 
nergens anders zo tegengekomen. Ik heb ook steeds het gevoel dat 
verwachtingen realistisch zijn. AE is een omgeving waarbinnen je 
fouten mág maken en waar er geen domme vragen bestaan. Onder 
AE’ers heerst er ook altijd het gevoel iets bij de klant te willen 
opbouwen. We willen de klant vooruit helpen en het verschil maken, 
en dat in hechte teamspirit.

GERT
VAN DEUREN 

Gert Van Deuren begon 20 jaar geleden niet bij AE, 
maar samen met AE. Hijzelf, een 15-tal andere AE’ers 
en huidig CEO Bruno Denys stonden aan de wieg van 
het toenmalige Application Engineers, enige tijd later 
omgedoopt tot AE Architects for Business & ICT.



DE ZOEKTOCHT NAAR EEN  
“SINGLE POINT OF TRUTH”

AE verscheen aanvankelijk op het toneel om een platform te 
ontwikkelen dat de onderzoekers van SESVanderHave meer 
controle over hun gegevens zou geven en hen een ‘Single 
point of Truth” zou verschaffen. Om een dergelijke verschuiving 
te kunnen ondersteunen, vereiste de technologie van 
SESVanderHave een substantiële update. AE helpt het bedrijf 
daarom om geleidelijk aan verschillende nieuwe technologieën 
te introduceren, samen met een nieuwe manier van werken. 
Deze innovatieve technologieën en procesveranderingen 
zullen in de toekomst SESVanderHave in staat stellen het doel 
te bereiken om de “genetic win” in R&D te vergroten door 
bijvoorbeeld te voorspellen hoe zaden zullen presteren op basis 
van predictive Analytics en actuele data.

IT ONTMOET BUSINESS

Het AE-team ondersteunt SESVanderHave ook op bedrijfsniveau 
door de communicatie tussen IT en Business te stroomlijnen 
en meer ownership in de organisatie te brengen. De zoektocht 
is niet eenvoudig, maar dankzij uitgebreide feedback weten 
we precies wel aanpak en welke set functionaliteiten op lange 
termijn het best in het bedrijf passen.

INDUSTRIE 4.0: ZAAIEN VOOR MORGEN

De samenwerking tussen AE en SESVanderHave werpt haar 
vruchten af en blijft groeien. Naast een bijdrage aan de 
productstrategie voor het gegevensplatform, is het AE-team 
momenteel op een strategisch niveau betrokken. AE helpt 
SESVanderHave niet alleen de moeilijkheden van vandaag te 
overwinnen, maar werkt ook aan een agile plan voor het bedrijf 
om de uitdagingen van morgen de baas te kunnen. Industrie 4.0 
leert ons immers dat industriële bedrijven niet alleen moeten 
focussen op de automatisering van de huidig processen, maar ook 
slimme apparaten moeten hebben om onderling geconnecteerde, 
hyper-gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

AGRARISCHE CUSTOMER JOURNEY 

De landbouwsector zit in volle transformatie. Het is slechts 
een kwestie van tijd voordat zelfrijdende tractoren de velden 
bewerken en drones velden scannen om ziektekiemen 
op te sporen, de norm worden. Traditioneel gezien heeft 
SESVanderHave een sterke focus op genomics. De wereld van 
landbouwers, de eindklanten van het bedrijf, is tegenwoordig 
echter niet meer zo traditioneel.

Om in de toekomst klantgerichter te worden en meer outside-in 
te denken, moet SESVanderhave de volledige customer journey 
van landbouwers in het vizier nemen. Op die manier zal het 
bedrijf in staat zijn om klanten, naast kwalitatieve zaden ook 
professioneel advies en tal van toegevoegde diensten in de nabije 
toekomst aan te bieden. Mogelijke nieuwe projecten kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op gewasbeheer, de detectie van 
ziektes met behulp van drones of het bepalen van de optimale 
oogsttijd. Op deze manier helpt SESVanderHave landbouwers 
uiteindelijk de hoogst mogelijke winst te behalen- vandaag en 
morgen.

SESVanderHave is meer dan tevreden over de samenwerking met 
AE, zegt Research Director Gerhard Steinrücken: 

“Om de concurrentie voor te blijven, moet SESVanderHave de 
beste producten leveren. We moeten zaden van hoge kwaliteit 
ontwikkelen en onze R&D-inspanningen verhogen, zonder 
aanzienlijke kostenstijgingen om die voorsprong te bewaren. AE 
heeft ons onderzoeksproces onder de loep genomen, vereenvoudigd 
en verfijnd. Dankzij deze inspanningen hebben we een IT-
ondersteuningssysteem op maat om R&D efficiënter te beheren.”

NIET ALLEDAAGSE CO-CREATIE

Om dit ondersteuningsplatform mee te creëren, paste AE een 
ietwat onconventionele methode toe: Door SESVanderHave uit te 
dagen, begon het bedrijf zijn processen vanuit een geheel nieuw 
perspectief te bekijken. Gerhard legt uit: 

“We waren het niet gewend om op deze manier te werken. Stap 
voor stap won AE echter ons vertrouwen doorheen open discussies 
en door het stellen van vragen om onze verwachtingen beter te 
begrijpen. Deze verfrissende aanpak resulteerde in een tool die 
perfect op onze behoeften is afgestemd en ons nog jarenlang van 
pas zal komen.”

FUTURE-PROOF PARTNERSHIP

SESVanderHave liet haar aanvankelijke scepsis varen en is 
nu meer dan overtuigd van de toegevoegde waarde die de 
uitdagende aanpak van AE met zich meebrengt:

“Een deel van wat AE zo speciaal maakt, is hun unieke cultuur, het 
voortdurend streven naar het verbeteren van zichzelf,” vervolgt 
Gerhard. “Ze zijn een flexibele partner die bereid is bergen te 
verzetten om ons te helpen slagen. We zijn zeer tevreden met onze 
samenwerking met AE en zien onze gezamenlijke inspanningen als 
de basis voor onze voortgezette samenwerking in de komende jaren.

SESVanderHave is een toonaangevende speler op globaal niveau in de landbouwsector. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in alle aspecten van het productieproces van 
suikerbietzaden. Het succes van het bedrijf spreekt voor zich: één op de drie 
suikerbieten in de wereld ontspruit uit een zaadje afkomstig van SESVanderHave.  
 
Het komt dan ook als geen verrassing dat de organisatie sterk gericht is op onderzoek. 
Om de recentelijke ontwikkelingen van industrie 4.0 bij te kunnen houden, zocht 
SESVanderhave begeleiding en expertise bij AE.

MINSTENS 12 JAAR VOORUIT DENKEN

Wereldwijd verkoopt SESVanderHave 360 zaadvariëteiten in 
meer dan 50 landen. Dit is het resultaat van een toegewijd, 
uitgebreide onderzoeksproces. Met maar liefst 190 jaar 
ervaring is het niet verwonderlijk dat het bedrijf meer dan 20 
procent van zijn jaarlijkse omzet investeert in zijn uitgebreide 
R&D-team dat voortdurend op zoek is naar genetische lijnen 
in suikerbieten om de hoogste kwaliteit voor de eindklant te 
garanderen. De onderzoekers besteden speciale aandacht aan 
een goede suikeropbrengst, weerstand tegen tal van ziekten en 
het vermogen van de plant om te overleven in verschillende 
klimaten. Om het perfecte zaad op de markt te brengen, moet 
het R&D-team minstens 12 jaar vooruit denken. Tot nu toe 
gebeurde de gegevensverwerking echter in Excel, gezien er 
geen end-to-end ondersteuning software voor de breeding 
activiteiten aanwezig was.
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HOE DIENT DE SDLC VOLGENS JOU DAN WEL INGERICHT  
TE WORDEN?

De SDLC dient zodanig opgezet te worden dat fouten zo snel 
mogelijk geïdentificeerd worden. Zo’n proactieve aanpak wordt 
ook wel ‘shift left’ genoemd, waarbij de focus op foutpreventie 
in plaats van foutdetectie ligt. Dergelijke inrichting van de SDLC 
is enkel mogelijk wanneer elke schakel in het proces over een 
kwaliteitsmindset beschikt. QA is an attitude, not a role. De 
ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel: iedereen dient 
ownership te nemen van kwaliteit, of je nu instaat voor het 
analyse, development of testing -gedeelte.

 
Dit vergt uiteraard een zekere discipline. Zo dienen developers 

bijvoorbeeld documentatie bij te houden en unit testen te 
schrijven. Nog te veel organisaties zien dit onterecht als tijd 
‘verliezen’, terwijl ze er op termijn juist heel veel tijd in veelvoud 
door terugwinnen. Op korte termijn té snel willen zijn en daarbij 
inboeten aan kwaliteit, betekent met andere woorden dat je 
op lange termijn juist heel veel tijd (én dus geld) verliest. De 
juiste, kwalitatieve opzet is nodig om snelheid te maken én die 
ook te behouden. Het is geen gemakkelijke balans, kwaliteit vs. 
snelheid, maar wel een noodzakelijke.

HOE PROBEERT QUALITY@SPEED DIT BEWUSTZIJN BIJ HAAR 
KLANTEN TE INSTALLEREN?

Organisaties zijn zich niet altijd bewust van hun eigen noden. 
We proberen onze klanten van bij het begin dus steeds een 
spiegel voor te houden en samen op zoek te gaan naar het 
dieperliggende probleem. Hiervoor is vaak een awareness 
oefening nodig waarbij we verschillende factoren kwantificeren 
op basis van de huidige manier van werken vs. welke waarde een 
verbeteringstraject zou genereren.

Daarnaast dragen onze consultants dag in dag uit bij tot dit 
bewustzijn door geen genoegen te nemen met de status quo. 
Vandaar dat we onszelf weleens durven vergelijken met een ‘luis 
in de pels’: vanuit onze gedrevenheid en geloof in een betere 
situatie, blijven we alles kritisch in vraag stellen. 

HOE BEGIN JE JUIST AAN ZO’N VERBETERTRAJECT?
Wat inherent deel uitmaakt van onze aanpak is dat we 

iedereen die een rol in het SDLC verhaal speelt, van in het 
begin betrekken aan de hand van een stakeholderoefening. 
Tijdens zo’n oefening luisteren we naar hun noden en stellen we 
hen gerust dat we samen naar een betere manier van werken 
willen evolueren. Daarnaast gaan we op zoek naar bestaande 
elementen of processen waarop we kunnen verder bouwen. 
Vertrekken vanuit hetgeen er al is, is altijd makkelijker dan 
starten vanuit iets volledig onbekends. Alleen zo creëren we de 
nodige betrokkenheid en gedragenheid in de organisatie. Ik kan 
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk die gedragenheid is. 
Zonder de mensen mee te krijgen in je verhaal is het vaak al een 
verloren zaak nog voor de implementatie goed en wel van start 
is gegaan.

WAT IS MEESTAL DE GROOTSTE UITDAGING TIJDENS DE 
IMPLEMENTATIE VAN ZO’N NIEUWE MANIER VAN WERKEN?

Opnieuw het people aspect. Tech is the easy part. Een technisch 
probleem is niet altijd simpel, maar het blijft een louter 
technisch probleem. Op de juiste manier omgaan met mensen 
daarentegen is de doorslaggevende factor. Je expertise ‘opleggen’ 
vanuit een ivoren toren werkt niet, het gaat over de connectie 

met mensen. Daarom beschikken we binnen Quality@Speed niet 
enkel over mensen met uitstekende hard skills, maar ook over 
diegenen die specifiek uitblinken in soft skills.

QUALITY@SPEED BESTAAT IN 2019 DRIE JAAR. ZIJN ER JOU 
DOORHEEN DIE PERIODE BEPAALDE TRENDS OF EVOLUTIES 
OPGEVALLEN?

Het shift left-verhaal is een visie die we vanuit Quality@
Speed al drie jaar uitdragen, maar die bedrijven en concullega’s 
in de sector maar traag lijken op te pikken. Dat vind ik jammer. 
Daarnaast is de zogenaamde ‘skill gap’ bij bedrijven alleen maar 
groter geworden, met pijnlijke gevolgen vandien: 1.000 mensen 
worden ontslagen om vervolgens 800 nieuwe profielen aan te 
werven. Daarom vinden we het bij Quality@Speed zo belangrijk 
dat onze consultants bijblijven met alles en evolueren naar 
hybride, T-shaped profielen.

 
Wat ik daarentegen wel positief heb zien evolueren, is de 

aandacht voor people en cultuur. Dat kan ik alleen maar 
toejuichen. Ook stel ik recent een shift in test automation vast, 
van een focus op de GUI (Graphical User Interface) naar de 
onderste lagen. Vroeger was test automation op de GUI de enige 
manier van test automation, maar steeds meer mensen beginnen 
in te zien dat dit veel nadelen met zich meebrengt. Ook wij 
zijn slimmer geworden en focussen nu veel meer op service- of 
integratietesten.

WELKE EVOLUTIES BRENGT DE TOEKOMST DENK JE?
Door de aanhoudende digitalisering neemt de afhankelijkheid 

van software alsmaar toe. Daardoor zal ook de spanning tussen 
snelheid en kwaliteit toenemen. Bedrijven zullen nóg sneller op 
de bal moeten spelen en kwaliteit zal nóg belangrijker worden. 
Het is één zaak dat er een applicatie op je smartphone crasht, 
maar het is natuurlijk een heel ander verhaal wanneer een 
vliegtuig met 500 passagiers plots uit de lucht valt. De impact 
van een softwarefout wordt groter, dus wordt de kwaliteit van 
software ook crucialer.

Daarnaast hoop ik van harte dat de klassieke rollen binnen 
IT vervagen en er in steeds meer organisaties een shift van 
het “hokjes” denken naar meer T-shaped, hybride profielen zal 
plaatsvinden. Het belang van people en cultuur zal er ook niet 
minder op worden, integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat 
technologie niet meer centraal zal staan binnen IT, maar wel de 
mensen die het realiseren.

WAT RAAD JE ORGANISATIES AAN DIE IN EEN 
VERBETERINGSTRAJECT WENSEN TE STAPPEN?

Het beste advies dat ik bedrijven kan geven, is om nieuwe 
initiatieven aan een grondige strategische denkoefening te 
onderwerpen vooraleer de technische uitwerking van start 
gaat. Als er een ‘slecht’ idee uitgewerkt wordt, dan mag je SDLC 
nog zo efficiënt en met oog voor kwaliteit opgezet zijn, dan 
zal dat jou als bedrijf geen meerwaarde opleveren en zal je je 
concurrentieel voordeel niet weten te behouden. Wanneer je het 
SDLC proces wil aanpakken, betrek dan zeker alle belangrijke 
stakeholders bij het beoogde change traject. Zowel management, 
Business als de mensen bij IT die het effectief gaan moeten 
uitvoeren. Gedragenheid is key.

WWW.QUALITYATSPEED.BE

WAAROM IS HET VOOR BEDRIJVEN VANDAAG ZO BELANGRIJK 
OM SNEL BUSINESS VALUE MET HOGE KWALITEIT TE LEVEREN? 
WELKE ROL SPEELT IT HIERIN?

De tijd tussen het bedenken van een idee en het moment 
waarop dat idee effectief waarde oplevert voor je organisatie, de 
zogenaamde time to value, is de laatste jaren nóg belangrijker 
geworden. In de huidige digitaliserende wereld geldt het 
“winner takes it all”-principe: bedrijven die de concurrentie voor 
weten te zijn en te blijven, groeien uit tot succesvolle giganten 
die door de concurrentie op termijn nauwelijks nog bij te benen 
zijn. Amazon is hiervan een mooi voorbeeld. Zonder een degelijk 
IT-departement is een time to value die voor een blijvend 
concurrentieel voordeel zorgt onmogelijk. En laat nu net dát een 
uitdaging zijn voor vele bedrijven.

HOE KOMT HET VOLGENS JOU DAT IT-DEPARTEMENTEN V 
AKER ALS BOTTLENECK DAN CRUCIALE ENABLER LIJKEN  
TE FUNGEREN?

De ‘gap’ tussen Business en IT is bij vele bedrijven nog steeds 
een realiteit. Te vaak zijn het twee silo’s die niet goed op elkaar 
ingespeeld zijn en onvoldoende communiceren met elkaar.

 
Enerzijds wordt IT nog te vaak louter als ‘supporting’ afdeling 

van Business beschouwd: Business lanceert een idee bij IT waar 

vaak op voorhand onvoldoende strategisch over nagedacht is 
en waarover te weinig ownership wordt genomen bij de verdere 
opvolging ervan. Na een x-aantal tijd verwacht Business dan een 
gepaste oplossing van IT, die tot hun grote verbazing niet aan 
de verwachtingen lijkt te voldoen, immense vertraging heeft 
opgelopen of op korte termijn onsuccesvol blijkt.

 
Anderzijds stel ik bij vele bedrijven vast dat hun IT-afdeling 

nog te traditioneel opgezet is. Het SDLC proces (software 
development life cycle) wordt nog te vaak ‘waterval’ ingericht, 
bestaande uit sterk afgebakende disciplines waar geen 
onderlinge wisselwerking bestaat.

WAAR LIGT HET GEVAAR IN ZO’N TRADITIONELE SDLC OPZET?
In een traditionele opzet wordt quality assurance gelijkgesteld 

aan testing, wat slechts één onderdeel op het einde van het 
proces beslaat - na de analyse en development fase. Het nadeel 
hieraan is dat de fouten tegen dan allemaal al gemaakt zijn 
en je dus gewoon detecteert wat er misgelopen is. Een louter 
reactieve aanpak dus. Dit is waar bedrijven cruciale tijd verliezen. 
Het herstellen van een defect in productie-fase kost bovendien 
200x meer dan wanneer je het defect tijdens de analyse-fase zou 
ontdekt hebben. Je verliest zo als bedrijf niet alleen tijd, maar ook 
hopen geld.

Het slagingspercentage van IT-projecten ligt met 29% beduidend laag. Bedrijven verliezen hopen geld aan IT-
projecten die in het honderd lopen, met alle gevolgen vandien. Het is de ambitie van Joeri Wijns, Managing Director 
van Quality@Speed, om organisaties te begeleiden in hun transitie naar meer efficiënte en kwalitatief hoogstaande 
softwareopleveringen. Kortom, naar een IT-departement dat in deze sterk digitaliserende wereld niet als bottleneck,  
maar als cruciale enabler optreedt.

AAN ‘LUIS IN DE PELS’
QUALITY EXPERT
JOERI WIJNS
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Het waarom achter de Technovate
 
Met de Technovate kiest AE voor 
een atypisch aanwervingsproces. 
Vroeger zochten bedrijven naar 
kandidaten voor een bepaald profiel 
en kwamen die vervolgens in een 
‘trechter’ terecht. Selectie was 
een lineair proces waarin mensen 
afvielen tot de juiste match werd 
gevonden. Met de Technovaten 
stellen we AE als bedrijf kandidaat 
tegenover de studenten. Dat 
kandidaten aangetrokken worden 
door deze content driven strategie 
en deelcultuur bewijzen de cijfers 
van vorig jaar: in 2018 werden er 
maar liefst 52 nieuwe werkkrachten 
aangeworven.

De editie van 2019 stond volledig 
in het teken van circulaire 
economie. Het traject begon al in 
november 2018 met de AE Reboot 
sessions in Leuven en Gent. We 
inspireerden de aanwezigen met 
real-life cases en workshops in 
kader van het Technovate thema, 
waarna de wedstrijd officieel 
gelanceerd werd.
 
In februari verwelkomden we alle 
Technovate deelnemers bij AE op 
kantoor voor een dag vol coaching. 
Midden maart was het dan zover: in 
een ware battle of the pitches voor 
jury én publiek streden de teams 
voor de hoofdprijs: een student 
start-up trip naar Singapore. Het 
was uiteindelijk Team Re-Bottle dat 
de reis in de wacht sleepte.
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Met de Technovate daagt AE laatstejaarsstudenten uit om een 
innovatief idee van A tot Z uit te denken, zowel business-gewijs 
als op technologisch vlak. Daarmee willen we hen aanzetten tot 
innovatie en laten proeven van het ondernemerschap. Stapsgewijs 
nemen we hen mee in een vernieuwend denkproces en coachen hen 
om hun idee tot in de puntjes uit te werken.
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