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Voorwoord
Bij AE geloven we sterk in co-creatie met onze klanten én
met elkaar. Dit om samen sterke producten en diensten te
creëren én om een sterkere organisatie te worden: mét en
vóór elkaar.

INHOUDSTAFEL

Co-creëren doen we door gebruik te maken van modellen
en digitale technologieën die hun kracht en meerwaarde
meermaals bewezen hebben. Maar ook door te innoveren
en experimenteren met nieuwe technieken en onze blik
op de veranderende wereld rondom ons steeds bij te
stellen.
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Co-creëren doen we ook door samen steeds verder te
timmeren aan de werking van AE. Door de individuele en
collectieve belangen te laten samengaan, in dialoog te
treden en met suggesties te komen.
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Alleen zo kunnen we een betrouwbare partner zijn en
een antwoord bieden op de uitdagingen waar wij en onze
klanten mee geconfronteerd worden. Daarom geven we
u in dit magazine inkijk in onze filosofie over hoe we de
markt benaderen.
Je leest ook meer over een faciliterende ideation techniek
als Lego Serious Play, waarom je beter niet meer in
traditionele QA investeert en over wat onze erkenning als
Great Place To Work precies betekent.
Veel leesplezier. We kijken uit naar je reacties op Twitter
of Facebook met #aenieuws.
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In 2010 deed eni een beroep op AE voor het Quoting Engine project, meer bepaald de
ontwikkeling van een applicatie voor contractbeheer van B2B-klanten, waarna AE een
vaste waarde binnen de IT-organisatie van het bedrijf werd.
Sindsdien is AE uitgegroeid tot een belangrijke partner van eni voor het inschakelen
van profielen met diverse skills. Zo werken IT-project managers, (integratie) analisten,
developers en BI-analist/developers van AE mee in de uitvoering van projecten. Ook
op het vlak van architectuur, methodes en organisatie kijkt AE samen met eni naar
initiatieven om de efficiëntie en maturiteit te verhogen.
Een belangrijk onderdeel van onze werking bij eni, maar ook bij onze andere klanten, is
ervoor zorgen dat onze mensen die er werken zich goed voelen. Zo kunnen alle partijen
samen een maximale toegevoegde waarde creëren.
Als respectievelijk Team Manager en Engagement Manager vervullen Ann Beutels en
Rien Stroobants hierin een sleutelrol. In dit interview vertellen ze over hun aanpak en
over een aantal uitdagingen voor het AE@eni team.

Ann Beutels en
Rien Stroobants
vertellen over hun
accountwerking

Wat zijn de belangrijkste aspecten binnen jullie werking en hoe zijn jullie hier beiden een sturende
factor in?
Ann Beutels: We proberen in de eerste plaats natuurlijk de basis van onze accountwerking goed in
te richten, door het toepassen van best practices van andere accounts en die aan te passen volgens
onze behoeften. Recurrente statusmeetings en frequente afstemmingen met de consultants maken
het mogelijk om kort op de bal te spelen en in te pikken op de vragen en noden van zowel eni als de
consultants.
Daarnaast is teaming een van de belangrijkste aspecten binnen onze werking. We bouwen aan een
fijn team waarin alle AE’ers elkaar kennen en aangemoedigd worden om actief te participeren. Hiertoe
organiseren we maandelijkse team lunches en 4 keer per jaar houden we een accountteam meeting
gevolgd door een leuke activiteit.
Rien Stroobants: We maken ook jaarlijks een accountplan op, waarin we nadenken over de toekomst van
de account en welke acties we zouden willen uitvoeren. Dit plan volgen we maandelijks op tijdens een
lunch, met een Trello-bord. Zo blijven we gefocust op de doelen die we ons aan het begin van het jaar
gesteld hadden en kunnen we bijsturen waar nodig. Binnen ons accountteam pikt iedereen de zaken op
die hem of haar het best liggen. Vanuit onze rol als TM en EM faciliteren wij dit proces.
Uiteraard zijn we ook nauw begaan met de groei van elke consultant in ons team. We houden de vinger
aan de pols bij elk van hen en ondernemen actie indien nodig, in nauw overleg met onze collega’s van
HR. Enkele voorbeelden zijn het regelen van inhoudelijke ondersteuning (competence coaching), het
faciliteren om een idee van een consultant om te zetten in concrete acties of het herpositioneren van
een consultant.
Tot slot waken we erover dat we steeds de beste man of vrouw op de juiste plaats hebben, om de
gepaste oplossing voor de noden van eni aan te bieden.

Door Ann Beutels & Rien Stroobants
De energiemarkt is in volle verandering. Welke grote uitdagingen staan er bij eni voor de deur en hoe
bereidt de organisatie en dus ook het AE@eni team zich daarop voor?

AE en eni Gas & Power NV (voorheen Nuon België)
hebben een lange historiek samen. Het verhaal begon
in 2008 toen een aantal AE-consultants werden
ingeschakeld voor kortetermijnopdrachten bij Nuon.

Rien: Er zijn inderdaad heel wat uitdagingen voor eni, zowel nu als in de toekomst. Een eerste is het
verhogen van de (kosten-)efficiëntie om competitief te blijven in een markt waar de concurrentie elke
dag toeneemt en de marges afnemen. Hierdoor is het ook erg belangrijk om in te zetten op innovatie en
nieuwe business opportuniteiten te verkennen.
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Een tweede is de toenemende digitalisering, waarmee eni zijn klanten nog beter zal kunnen servicen en
waardoor nieuwe diensten zullen mogelijk worden. Zo zal bv. de introductie van slimme meters heel wat
extra mogelijkheden bieden. De processen, de organisatie en het IT-landschap zal moeten evolueren om
dit ten volle te benutten.
Tenslotte zal 2017 in het teken staan van MIG6.0. In dit project wordt de communicatie tussen alle
spelers van de Belgische energiemarkt (leveranciers, DGO’s, TSO’s) gemoderniseerd en aangepast aan de
nieuwste ontwikkelingen (lokale productie, slimme meters, …).
Het is een immense uitdaging voor de hele energiemarkt. Ook voor eni is het een project van een
ongeziene grootte en heeft het dus heel wat voeten in de aarde. Momenteel maakt het project de
overslag van business richting IT-implementatie en worden de eerste deelfases reeds opgeleverd en
getest. Een aantal AE-ers werken mee op sleutelposities van het project en denken proactief mee na
over de projectaanpak en risicogebieden.

AE krijgt bij eni heel wat verantwoordelijkheid. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ann: Het mooie hiervan is dat we heel wat impact kunnen hebben op de organisatie. We worden (zeker
binnen IT) als een van de belangrijkste partners aanzien, waardoor er echt naar onze consultants
geluisterd wordt. We kunnen zo op vele vlakken mee aan het stuur zitten. AE’ers kijken bovendien graag
verder dan hun dagelijkse werk en nemen (binnen hun verantwoordelijkheid) initiatieven om eni te
doen groeien.
Zo bepaalt Maarten Vettenburg als Applicatie Manager welke weg we inslaan met BizTalk en de
backend java en .Net applicaties en welke consultants we aanwerven voor deze applicatiedomeinen.
Rien op zijn beurt probeert de organisatie naar een efficiëntere manier van delivery te sturen
door het toepassen van een gestructureerde analysemethode, het invoeren van een minimum aan
projectmethodologie (die hergebruikt kan worden in toekomstige projecten) en het identificeren van
resource noden.
Bert Buys heeft er bv. voor gezorgd dat inschattingen en budgetten voortaan op een transparante
manier naar business worden gecommuniceerd door de neuzen van het IT-management in dezelfde
richting te zetten.
Op vlak van ALM wordt de aanpak die Matthias Vanaverbeke geïnitieerd heeft binnen het webteam
verder uitgerold in andere teams.
Rien: En ook aan businesszijde heeft Ruben Vuylsteke een breed draagvlak gecreëerd voor BPM,
business requirements gathering en business analyse. Mede daardoor wordt voor opleidingen rond
business requirements nu naar AE als partner gekeken.

“ MENSEN KAN JE NIET
PUPPETMASTEREN”
HR Director Luc De Bodt over AE als Great Place to Work

Al sinds 2011 mogen we ons bij AE jaar na jaar een Great Place to Work noemen. En daar zijn we best
trots op.

Continuous improvement als kernwaarde, ook in onze
accountwerking
Bij AE willen we persoonlijke ontwikkeling enorm stimuleren. Daarom zijn er
binnen onze verschillende account teams een of meer Engagement Managers
(EM’s) en een Team Manager (TM) actief. Onze EM’s en TM’s hebben elk hun
specifieke verantwoordelijkheden aangaande de werking van onze organisatie en
de projecten bij onze klanten.
De Engagement Manager is de persoon die de consultants binnen zijn of haar team
actief stimuleert om te blijven groeien. Niet alleen inhoudelijk op een project, maar
ook op het vlak van het ontwikkelen van nieuwe hard en soft skills in de breedte.

Great Place to Work (GPTW) is een wereldwijd instituut en vindt in België een partner in Vlerick Business
School. Elk jaar voert Vlerick bij deelnemende bedrijven een medewerkersbevraging die anoniem is. Het
doel? In kaart brengen in welke mate die medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze
werken, trots zijn op wat ze doen en samen plezier beleven op de werkvloer.
Dankzij die anonieme feedback krijgen we bij AE elk jaar een beeld van onze sterktes en – erg belangrijk
- de zaken die beter kunnen. Zo kunnen we ons vizier telkens weer scherper stellen en verder bouwen
aan onze toekomst. Daarom is Great Place to Work voor ons geen beauty contest maar een waardevolle
barometer.
“En zelfs al krijgt de award veel aandacht, veel meer dan een ‘prijs’ geeft GPTW het denkkader waarmee
je als bedrijf kan aftoetsen hoe het met je werking gesteld is”, aldus Luc De Bodt, HR Director van AE.
“Bekijk het als een trainingsprogramma dat je bedrijf helpt om in conditie en met je voetjes op de grond
te blijven. Niet zozeer de ranking, maar de mogelijkheid om authentiek terug te koppelen en om te
werken aan de nodige verbetering interesseert ons het meest. Er is in de maatschappij al genoeg fake
perfectie, toch?”

Wat houdt het Great Place to Work label juist in?

Waarom is de onderscheiding als GPTW voor AE belangrijk?

Luc De Bodt: GPTW is in de jaren ’80 ontstaan in de VS, waarbij
onderzoek bevestigde dat er een sterk verband was tussen enerzijds
duurzame financiële prestaties en anderzijds de kwalitatieve
dimensies waarop je de werking van een bedrijf kan beoordelen.
Die dimensies probeert GP2W op te sporen.
Het label is vooral in Angelsaksische landen erg bekend, en GPTW
is actief in bijna 50 landen. Dankzij de anonieme bevraging en de
wetenschappelijke basis heeft GPTW ook het nodige sérieux. Maar
hier in België mag er nog wat meer naamsbekendheid komen: er zijn
veel alternatieve bevragingen die veel minder om het lijf hebben.

De bevraging zelf is tweeledig: enerzijds heb je de enquête naar
je medewerkers (de Trust Index), anderzijds een audit van je
bedrijfs- en HR-cultuur (de Culture Audit). Als je aan de competitie
wil deelnemen, wordt er vanuit het coördinerende instituut (voor
België is dat dus Vlerick) een beoordelingsscore gegeven op zowel
de Trust Index (de personeelsbevraging) als de Culture Audit (je
bedrijfscultuur).
Maar het is pas in de vervolgacties vanuit je resultaten dat je een
window of opportunity hebt. Mits de juiste aanpak kan GPTW een
uitnodiging zijn voor het hele bedrijf: Be the change you want to
see in the world.

De 5 dimensies van de Great Place to Work Trust Index
De anonieme personeelsbevraging die de score van een bedrijf
op de Trust Index van GPTW bepaalt, stoelt op vijf dimensies:
Vertrouwen in je management
(geloofwaardigheid, eerlijkheid, respect)

GPTW geeft een onderbouwde objectivering van je kwalitatieve
werking. Kwantitatieve prestaties, zoals je financiële resultaten,
kan je makkelijker meten, ordenen en normeren. Zo zijn we bij AE
ook al enkele jaren Trends Gazelle, een award die gebaseerd is op
financiële dimensies zoals omzetgroei, FTE-evolutie en dergelijke.

Ik word zélf ook wel eens uitgenodigd om op een universiteit of bij
een klant over ambassadorship en motivatie te gaan praten. Het valt
me daarbij op dat het publiek op zoek gaat naar de silver bullet die
van AE een GPTW maakt, alsof er één aanwijsbaar initiatief of een
opsombaar lijstje op een slide zou bestaan.

Maar bij AE geloven we dat die financiële resultaten eerder het
gevolg zijn van je kwalitatieve werking en de ontwikkeling van
je organisatiepotentieel. Het is bovendien veel moeilijker om op
je kwalitatieve werking een vergelijkingsbasis te hebben over
bedrijven heen, zeker over de langere termijn.

Soms krijg ik de vraag hoe ik de motivatie bij hun mensen zou
managen of krijg ik een project aangeboden om ergens een
bedrijfscultuur te helpen veranderen. Zo’n goedbedoelde reacties
wijzen er voor mij op dat veel managers nog naar bedrijven kijken
alsof het kneedbare instanties zijn: door een command & control
bril.

GPTW is voor ons dan ook belangrijk omdat het een genormeerde
spiegel voorhoudt over de kwalitatieve resultaten bij AE. Het vertelt
ons waar we verbetering geboekt hebben, wat nog beter kan, en of
er naast algemene progressie nergens regressie is.
Mensen geven open comments en suggesties ter verbetering.
Met die input gaat onze interne GPTW-werkgroep aan de slag en
benoemt die verbeteringen in clusters en koppelt dit alles terug naar
de organisatie. Het team gaat daarnaast op zoek naar bijkomende
opportuniteiten: waar kunnen we extra’s doen of kunnen we
vooruitlopen op maatschappelijke evoluties.

En dat managers naar mensen kijken als resources, die aangestuurd
moeten worden om taken beter uit te voeren en die warm gestookt
moeten worden met fossiele brandstoffen zoals ‘meer geld/winst’ of
‘de beste worden’. Maar motivatie laat zich niet managen en cultuur
kan je niet shapen. Mensen kan je nu eenmaal niet puppetmasteren.
Als bedrijfspsycholoog en HR-medewerker wil ik meebouwen
aan hoe het individuele en het collectieve belang elkaar kunnen
versterken. Ervoor zorgen dat een individu zichzelf blijft, maar
tegelijk deel uitmaakt van een grotere beweging.

Kameraadschap in je bedrijf
Trots over wat je doet

GPTW biedt dus niet alleen een spiegel, maar ook een venster op
de toekomst: een mogelijkheid om vanaf morgen te evolueren en
te verbeteren.

Voor een bedrijf als AE, dat zich beweegt in een complexe en
veranderende context, is een heel andere benadering nodig van
arbeid, samenwerking, bedrijf, interactie en organisatie zoals we dit
kennen vanuit de industriële revolutie.

Wat betekent het GPTW-schap specifiek voor jou als HR Director?

Een modern bedrijf vandaag is volgens mij een gemeenschap
waartoe mensen kunnen bijdragen, waaraan ze betekenis ontlenen
en waarvan ze mee de koers bepalen. Het is ook een gemeenschap
met democratische principes die vertrekt vanuit zingeving, sterke
waarden en overleg.

Het perspectief dat GPTW hanteert is dat van de perceptie van de
medewerker ten aanzien van zijn of haar werkomgeving. Het heeft
mij geïnspireerd om dat in onze werking te vertalen als Employee
Experience en Employee Journeys, naar analogie van Customer
Experience. Er zijn ondertussen al heel wat organisatieverbeteringen
doorgevoerd waarbij we van dat perspectief vertrokken zijn.
Maar wat me persoonlijk het meest trots maakt, is dat collega’s
ons gemeenschapsdenken begrijpen en onze cultuur aanvoelen,
verwoorden en verpersoonlijken. Onlangs mocht ik het meemaken
dat een klant aan een AE-er vroeg wat er dan toch zo anders is bij
ons. Het antwoord en het enthousiasme dat ik hoorde kan ik maar
samenvatten met één woord: ambassadorship.

De autonomie van de individuele medewerker ligt in evenwicht met
wat het bedrijf van je verlangt en verwacht. Vrijheid in gebondenheid
dus.
Dat staat toch wel in contrast met de individualisering en het
consumentisme in onze maatschappij, maar ik geloof ook dat AEers hiernaar verlangen. En dat is zeker het bedrijf dat we willen
zijn. GPTW helpt ons om die humanistische koers te varen: AE als
microkosmos waarin het mens-zijn belangrijk is en waarin je jezelf
en je gemeenschap kan oriënteren en ontwikkelen.
Een lerende organisatie ook, waarin het individu, maar zeker ook het
gehele systeem evolueert.

“Motivatie laat zich niet
managen en cultuur kan
je niet shapen.”

“Samen is beter. AE-ers
helpen elkaar. Het zijn
eenvoudige slogans maar
ze drukken goed uit waar
we voor staan.”

Wat zijn enkele van de belangrijkste realisaties of stappen voorwaarts
die AE als GPTW heeft gezet sinds de eerste onderscheiding in 2011?
We doen al mee sinds 2009, maar toen vielen we nog niet in de
prijzen en hadden we nog veel fitness te doen. Er is over de jaren
heen zoveel gebeurd, dus wat volgt is slechts een selectie.
De grootste realisatie zit waarschijnlijk in de volharding om jaar
na jaar deel te nemen en in de acties die ons tot continuous
improvement brengen.
AE is bijvoorbeeld altijd respectvol met mensen omgegaan en is
steeds een vlakke organisatie geweest. Maar ik herinner me uit de
beginjaren dat het niet evident was om bijvoorbeeld alle resultaten
en verbeteringsmogelijkheden voor iedereen transparant te maken
of om de ‘alleen goed nieuws shows’ te overstijgen en op een
objectief verhalende manier terug te koppelen hoe het met AE gaat.
Openheid, duidelijkheid van afspraken en processen, verbeterde
structuren etc... het zijn basispilaren die doorheen de tijd onderdeel
van onze cultuur zijn geworden.
Ook typerend bij AE is dat we ‘management’ méér en méér bij het
individu zijn gaan leggen: zélfmanagement, zélfreflectie en leren
door elkaar feedback te geven. Daarvoor hebben we de nodige
tooling gebouwd en hebben we de rol van onze Engagement
Managers (EMs) aangepast. et EM-schap is geen rang of positie
binnen AE, maar een dienst die je verleent: het zorgen voor je
gemeenschap. En waar het voor sommigen in het begin een tikkeltje
angstaanjagend was om beslissingen en budgetten over te laten
aan onze zelfsturende teams, is dat vandaag common ground en
zelfs best practice.
Momenteel staan simplificatie en een duidelijke communicatie
hoog op onze agenda, geheel volgens de suggesties die we via de
anonieme bevragingen hebben binnengekregen.

GPTW geeft daarnaast goeie inzichten en ondersteunt keuzes die we
moeten maken. We proberen bijvoorbeeld sterk te personaliseren
in hoe onze interne diensten de AE-consultants benaderen en we
blijven investeren in een schaalbare ondersteuning van zowel het
individu als de teams.
Ook het nieuwe werken heeft al wat uitgewerkte ideetjes opgeleverd.
We hebben de voorbije jaren ingezet op méér en modernere
communicatie, een wiki-cultuur en meer plaatsonafhankelijk werken.
Denk aan streaming van content of aan onze regionale offices.
Onze consultingactiviteiten vormen een bepaald keurslijf, met veel
reistijd en persoonlijke aanwezigheid bij de klant, maar ook daar
proberen we stapjes te zetten. Zo hebben we een mobiliteitsinitiatief
lopen waarin we nieuwe initiatieven exploreren (ebikes, car sharing,
...), maar waarmee we eveneens verwachtingen of best practices
verduidelijken.

Is er een effect merkbaar bij het aantal/type mensen dat komt
solliciteren?
Niet zozeer bij het rekruteren, maar wellicht wel doorheen het proces
waarin mensen overtuigd raken om bij ons aan de slag te gaan. De
kadering van wat we vanuit GPTW willen doen, onze cultuur en onze
werking helpen wel om een discussie met de kandidaat op gang te
krijgen.
Wanneer kandidaten me aanspreken over onze reeks awards, zeg
ik er gewoonlijk bij dat het zeker niet gaat om het perfecte bedrijf,
maar om de vele dingen die nog beter kunnen en om de weg die je
samen kan afleggen om iets mooiers te bouwen voor elkaar.
Samen is beter’ en ‘AE-ers helpen elkaar’. Het zijn eenvoudige
slogans, maar ze drukken goed uit waar we voor staan.

“GPTW is voor ons vooral
belangrijk omdat het ons
een spiegel én een venster
voorhoudt: we zien waar
we verbetering geboekt
hebben, maar ook wat nog
beter kan.”

KEN D’HONDT OVER HET E-BIKE INITIATIEF VANUIT GREAT PLACE TO WORK
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Met welk doel werd het e-bikeproject opgezet?
Ken D’Hondt: Het e-bike verhaal probeert
een invulling te geven aan een woon-werk
afstand van typisch 5-15km. Hetzij rechtstreeks
naar de werkplek, hetzij naar een station. Deze
afstanden worden voornamelijk met de wagen
afgelegd en nemen door het drukke verkeer vaak
proportioneel veel tijd in beslag. Deze trajecten
vervangen door een fiets is dus sneller, gezonder
en minder stressvol.
Verder kadert dit project ook in ons breder
engagement van Maatschappelijk en Betrokken
Ondernemen. Elke kilometer die per fiets wordt
afgelegd is er één waarvoor de vervuilende
wagen blijft stilstaan.
Was het gemakkelijk om mensen te overtuigen
om deel te nemen aan het e-bike proefproject?
Vóór de opzet van het project hebben we
eerst een mobiliteitsenquête afgenomen
bij onze mensen om o.a. te peilen naar hun
enthousiasme hierin. Meer dan 40 personen
vulden ze in en 72% gaven aan geïnteresseerd te
zijn. Bij de start hadden we dus al een shortlist
van 28 kandidaten die we konden contacteren.
Door het grote aanbod aan kandidaten
hadden we bovendien de luxe om een
gevarieerd testpanel van 4 personen samen
te stellen. Zo konden we een aantal variabele
parameters inbouwen zoals de afstand (5-25km),
al dan niet in combinatie met openbaar vervoer.
Er nam zelfs iemand deel met een kinderbuggy
achteraan: deze collega nam haar kindjes ’s
ochtends achteraan mee op de fiets, zette hen af
aan de crèche en reed zo door.

Het aspect mobiliteit maakt inherent deel uit van de job van een consultant. De ene
keer kan je op een vlot bereikbaar project werken, op andere momenten moet je naar
een locatie die minder goed ontsloten is.
Hoewel we bij elke allocatie naast de inhoudelijke match tussen onze consultants
en onze klanten ook naar de bereikbaarheid kijken, is niet elke situatie ideaal. Om
alles in balans te houden, willen we onze consultants maximaal ondersteunen in hun
woon-werk traject. In dat kader lanceerde onze Great Place to Work-werkgroep het
e-bikeproject. De trekker van dit verhaal is Ken D’Hondt.
Ken ondersteunt al meer dan twee jaar het GPTW-team en houdt zich binnen deze
werking voornamelijk bezig met de domeinen Mobiliteit, Nieuwe Werken & Leren en
Personalisatie. “Ik maak graag deel uit van het kernteam, omdat ik vind dat GPTW een
moderne vorm van werknemersoverleg stimuleert waar werknemer en werkgever eerder
naast elkaar dan tegenover elkaar staan.”

Wat krijgt een werknemer die de e-bike
gebruikt allemaal met zich mee?
Vermits de e-bike wordt gebruikt
als transportmiddel naar het werk, is
betrouwbaarheid erg belangrijk. Daarom zijn de
fietsen allemaal verzekerd voor pechbijstand:
in geval van bijvoorbeeld een lekke band kan
de wegenhulp gecontacteerd worden voor een
depannage.
Verder krijgen de deelnemers een fiets-gps,
fietstassen, een fietsslot en een fietshelm ter
beschikking. Veiligheid voorop, natuurlijk!

Hoe tracht AE verder haar mobiliteitsplan te
optimaliseren?
AE hanteert het concept ‘mobiliteit-à-lacarte’. De bedoeling is dat elke consultant
zijn eigen reistijd dient te optimaliseren en
hiervoor beroep kan doen op een waaier aan
mobiliteitsopties.

Voor elk van onze consultants geldt de
firmawagen als basisgegeven. Hier bovenop
ondersteunt AE elke optie van openbaar vervoer
zoals trein, tram, metro etc. In de stations van
heel wat grootsteden zijn er ondertussen ook
huurfietsen voorhanden, die gebruikt kunnen
worden om de laatste kilometers tot aan het
kantoor van de klant af te leggen. Ook voor deze
optie kan een consultant kiezen.
Verder is thuiswerk bespreekbaar en
hebben we ook werk gemaakt van twee nieuwe
regionale kantoren: eentje in Hasselt en
eentje in Gent. Daar proberen we zo veel als
mogelijk de vibe van ons hoofdkantoor naar te
transponeren. En om makkelijk geconnecteerd
te blijven, zorgen we voor ondersteuning via
videoconferencing en andere infrastructuur.
Het spreekt wel voor zich dat deze vormen
van remote - en thuiswerk in een projectcontext
wel steeds met de klant overlegd dienen te
worden.
Tot slot staat AE altijd open voor een
optimalisatie op maat. Het kan bijvoorbeeld
gebeuren dat een consultant zeer tijdelijk
voor een opdracht erg lange afstanden moet
overbruggen. In dergelijke gevallen is het al
gebeurd dat er wordt afgesproken om een
paar dagen per week op hotel te gaan om
verplaatsingstijd uit te sparen.
Wat is de impact geweest van het proefproject
op de voetafdruk van AE?
De vier deelnemers aan het project hebben
over een periode van twee maanden ongeveer
2600 km afgelegd. Hierdoor hebben zij 160 l
brandstof uitgespaard. Dit betekent uiteindelijk
dat hun CO2 voetafdruk met 400 kg is
afgenomen.
Komt er nog een vervolgtraject?
Het proefproject is door alle deelnemers zeer
positief bevonden. Ondertussen hebben we ook
een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse
Gemeenschap. Dit is recent goedgekeurd,
waardoor we over een subsidie beschikken die
we kunnen gebruiken voor 50% ondersteuning
van onze mobiliteitsinitiatieven.
In 2017 gaan we de e-bike breed beschikbaar
maken voor iedereen die er een kan gebruiken
voor zijn of haar woon-werkverplaatsing.
Daarbovenop zullen we ook plooifietsen ter
beschikking stellen voor de pendelaars die
gebruik maken van het openbaar vervoer.
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Al enkele jaren trekken we aan het einde van de winterperiode de bergen in voor een toffe shortski,
in goede banen geleid door het AE Skiteam. Zowel beginnelingen als ervaren skiërs en snowboarders
komen op deze trip aan hun trekken. En de sfeer is zo leuk dat een handvol collega’s zelfs meegaat om te
wandelen en de gezonde berglucht op te snuiven terwijl de rest van de pistes glijdt. Of misschien willen
ze de après-ski gewoon niet missen?

Samen met het gezin een dagje erop uit? Ook dat is elk voorjaar een vaste afspraak op onze kalender.
AE’ers die nog geen kinderen hebben of bij wie de kids het nest al hebben verlaten, zijn uiteraard ook
welkom en nemen nichtjes, neefjes of petekindjes mee. Vorig jaar trokken we naar de Beekse Bergen in
Nederland voor een dag vol dieren spotten, jeepsafari en kanovaren. De kinderen amuseerden zich rot, de
mama’s en de papa’s eveneens en het organiserende AE Event team zag dat het goed was.
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API’s beschikbaar stellen binnen en buiten je organisatie
kan een belangrijke trigger zijn van innovatie. Maar hoe
pak je dit aan?
Door Yannick Geerts

Ik vertel je waarschijnlijk niets nieuws wanneer ik zeg dat de eisen
van business op IT steeds hoger worden. Business kijkt steeds
meer naar IT als een oplossing voor hun problemen. Organisaties
worden quasi verplicht een digitale transformatie te ondergaan,
waarbij IT de strategische ‘enabler’ is van hun business. Denk maar
aan IoT, mobile enablement, omnichannel sales en communicatie,
partnerintegratie etc.

manier gebeurt, is het niet zo moeilijk om deze data te aggregeren.
Dit gebeurt typisch door een API-gateway, zowel voor security als
voor performance redenen.

•

Hoe identificeer je wat je precies als API moet exposen?

Hoe kan je een solide IT-architectuur voorzien die met al deze
business requests kan omgaan? Ik noem ze bewust business
requests, want wat we hier proberen te doen is het aanwenden van
technologie om business value te genereren.

•

Wat is de impact op onze huidige architectuur en waar in onze
puzzel past het precies?

•

Hoe ontwikkelen we een API en zorgen we ervoor dat hij
herbruikbaar, onderhoudsvriendelijk en veilig is?

•

Hoe evolueren we naar zo’n “composable enterprise”?

Ik hoorde onlangs een term die de nagel op de kop sloeg: bedrijven
moeten ‘composable enterprises’ worden.
Wanneer we kijken naar het IT-landschap van een typisch
middelgroot bedrijf, dan zien we daarin een mix van custombuilt en off-the-shelf software, het gebruik van een variëteit aan
technologieën, zowel on premise als in de cloud.
Al deze bouwstenen van het landschap zijn typisch point-to-point
met elkaar geconnecteerd, pompen data over van de ene applicatie
naar de andere, zonder te denken over zaken als hergebruik,
onderhoudbaarheid, vervangbaarheid etc. Door al deze point-topoint interacties te gaan transformeren tot degelijke interfaces
bovenop deze applicaties onder de vorm van services/API’s en
daarbij gebruik te maken van geaccepteerde standaarden zoals
REST en SOAP, maak je je architectuur een flink stuk robuuster.
Kort gezegd kunnen waardevolle assets veel sneller in projecten
ingeschakeld worden en kan er dus sneller geïnnoveerd worden,
aan de hand van kortere doorlooptijden.
Denk dus niet alleen binnen het kader van je eigen bedrijf, maar
durf ook breder te denken: projecten waarbij data gedeeld wordt
met partners, assets verkocht worden aan derde partijen en die jouw
data kunnen gebruiken om te innoveren, … Dit kan allemaal dankzij
het gebruik van API’s.
Meer nog, je kan de waarde van je eigen assets verhogen door je
eigen API-data en die van derden te gaan aggregeren en hiermee
een nieuwe API te creëren. Omdat interfacing op een vrij uniforme

5 stappen om je API’s te definiëren:

Werken met API’s ziet er aantrekkelijk, niet? Maar misschien heb je
daarbij nog wel enkele vragen, zoals:

Eens we deze business goals en requirements hebben, kunnen we
verder gaan met een solution design en de realisatie van de API’s.
Maar dat is niet het eindpunt. Twee belangrijke onderdelen van een
API-strategie die vaak vergeten worden, zijn de operationele kant
en retirement. Hoe zorg je ervoor dat mensen op je services kunnen
vertrouwen? Hoe maak je het gemakkelijk voor hen om je API’s te
integreren? Hoe zorg je dat ze überhaupt van het bestaan van je API
afweten en moedig je hen aan hem te gebruiken?
Aangezien API’s gebouwd zijn om wendbaar te zijn, zullen ze snel
evolueren. Daarom moet je weten om te gaan met ‘breaking’ en
‘non-breaking’ veranderingen en bepalen hoe lang je een bepaalde
legacyversie zal blijven ondersteunen. Derde partijen hebben tijd
nog om samen met jou(w API) te kunnen evolueren.
Afhankelijk van de use case, staat API-security ook bovenaan de
checklist. Want API’s openstellen naar de buitenwereld mag niet
betekenen dat je intern bepaalde risico’s loopt. Zorg ervoor dat je
je interne datastructuur niet blootstelt, want daar kan misbruik
van gemaakt worden. Het invoegen van een API-gateway kan heel
wat risico’s helpen inperken en ervoor zorgen dat alles op data/
infrastructuur/applicatie-niveau veilig blijft.
De uitdaging hier blijft om de mogelijke pijnpunten goed in kaart te
brengen en op de juiste manier problemen proberen te voorkomen.
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REALIZE DIGITAL
BUSINESS & PLATFORMS

Wanneer we onze klanten vragen wat hen drijft
en wat er in hun organisaties leeft, dan brengt
dat gesprek ons steevast op de complexe,
veranderende wereld en de impact hiervan op
hun business. Het meest onrustwekkende vinden
onze klanten nog niet zozeer dat ze niet weten
wat de toekomst brengt, maar vooral de snelheid
waarmee nieuwe ontwikkelingen opduiken. Wat
vandaag nog een opportuniteit is, kan morgen
een bedreiging zijn.

Hoe blijven bedrijven morgen nog relevant voor
hun klanten… en voor hun medewerkers?

Om zelf voldoende meerwaarde aan onze
klanten te kunnen bieden, zijn we verplicht om
keuzes te maken. We moeten niet alles tegelijk
willen doen, maar wat we doen, willen we béter
doen dan de concurrentie. Om focus aan te
brengen werken we bij AE rond zes duidelijk
omschreven thema’s.

Als consultingbedrijf is dat voor AE niet
anders. Onze core business is bedrijven helpen
transformeren. Of het nu gaat om innoveren of
renoveren, wij moeten vandaag bezig zijn met
wat onze klanten morgen nodig gaan hebben,
zowel op het vlak van business als technologie.
Uiteraard hebben ook wij geen glazen bol

Deze thema’s geven aan in welke domeinen
we willen investeren en kennis opbouwen
om samen met klanten na te denken wat de
toekomst brengt. En het blijft niet bij denken,
we bouwen ook effectief mee aan de toekomst.
Want enkel al doende kunnen we routine
kweken in succesvol transformeren.

Het is die mix van onzekerheid en urgentie die
onze klanten bezighoudt.

Door
Stef Devos en
Frederik Hautain

De 6 thema’s waar
we bij AE rond
werken

en gaat het tempo van verandering ook voor
ons snel. Toch zijn we het aan onze klanten
verplicht om te begrijpen wat er speelt in de
markt, om te begrijpen welke mogelijkheden
nieuwe technologie biedt voor de business,
om te onderzoeken awat écht toegevoegde
waarde creëert en om de trend van de hype te
onderscheiden.

Realize Digital Business
& Platforms

Engage for
the IoT Journey

Embrace the
Integrated World

Turning Data into
Competitive Advantage

Human Relevance
in a Digital World

Time
to Value

De digitalisering heeft een steeds grotere impact
op onszelf als mens, maar ook op de bedrijven
waar we werken en de maatschappij rondom
ons. Zo blijven we vandaag bijvoorbeeld binnen
om te shoppen en lopen we naar buiten om
Pokemons te vangen. Digitalisering doet de
fysieke en de virtuele wereld versmelten.
We krijgen taxibedrijven zonder chauffeurs
en auto’s. Mensen en fysieke objecten krijgen
digitale tegenhangers en digitale entiteiten
beginnen menselijke trekken te vertonen,
dankzij Artificiële Intelligentie en zelflerende
algoritmes. Klanten communiceren op helpdesks
niet uitsluitend meer met personen van vlees en
bloed, maar even goed met chatbots. En als het
model van Amazon Go zich doorzet, hoeven we
in de toekomst in de supermarkt niet meer langs
de kassa te gaan.
Technologie heeft de fysieke beperkingen van
tijd en ruimte opgeheven. Zowel voor klanten als
voor bedrijven opent dit een nieuwe wereld van
mogelijkheden, transacties en ervaringen.
De businesswereld komt in een
stroomversnelling en brengt nieuwe
commerciële opportuniteiten maar ook risico’s.
De grote hoeveelheden informatie en
de toegenomen snelheid van onze
digitale interacties maken real-time
klantenbenadering mogelijk, maar klanten
krijgen ook nieuwe verwachtingspatronen,
meer keuzemogelijkheden. Ze kunnen snel
zappen. Bovendien schrijven overheden nieuwe
regelgevingen om de privacy van hun burgers te
beschermen.

Bovenop deze toegenomen complexiteit
van klanteninteracties worden bedrijven
geconfronteerd met nieuwe businessmodellen.
Grenzen tussen industrieën vervagen en
hele sectoren krijgen te maken met digitale
disruptie. De concurrentie komt niet alleen van
kleine (low cost) spelers, maar even goed van
niet-traditionele spelers uit andere sectoren.
Gevestigde bedrijven moeten zich in vraag
stellen en heruitvinden om deze uitdagingen het
hoofd te bieden.
Innoveren is de boodschap. Voor het ene bedrijf
kan het opportuun zijn om nieuwe markten
en klantensegmenten aan te boren, terwijl
andere zich gaan richten op nieuwe diensten,
kanalen en samenwerkingsmodellen. Ook
op operationeel vlak kiezen bedrijven steeds
vaker voor een end-to-end digitaal operating
model, wat zich vertaalt in vereenvoudigde
processen, een meer agile organisatie en nieuwe
mogelijkheden op het vlak van IT.
In AE denken we dat inzetten op innovatie
geen of-of verhaal is. We zien dat digitale
transformatie vaak juist een én-én verhaal
is, waarbij traditionele businessmodellen en
systemen samen naast innovatieve diensten
komen te staan.
We helpen onze klanten om de juiste stappen
te zetten in hun digitale transformatie en
innovatieprocessen. In de eerste plaats door
de klanten van onze klanten beter te begrijpen
en door innovatieve ideeën af te toetsen. Zo
bouwen we de nodige inzichten op in wat écht
werkt om vervolgens de beste elementen in de
markt te zetten en ze duurzaam te integreren in
een totaalbenadering voor onze klanten.
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ENGAGE FOR
THE IOT JOURNEY

Door de razendsnelle technologische evolutie
die we vandaag kennen, worden meer en meer
alledaagse objecten vervangen door ‘smart
things’: slimme toestellen die efficiënt en op
grote schaal gegevens over zichzelf én over hun
omgeving verzamelen. Deze fysieke objecten
krijgen toegang tot het Internet of Things (IoT)
en nemen deel aan de conversatie in de digitale
wereld.
Het intelligent verzamelen en gebruiken van
deze massa aan data laat bedrijven toe om
hun operationele werking en processen te
optimaliseren en zich te differentiëren met
nieuwe producten en diensten. Maar daar
stopt het niet. Door intelligente systemen te
combineren met bestaande diensten kunnen
bedrijven hun business transformeren en
diensten realiseren die voorheen ondenkbaar
waren.
We lichten dit toe met een voorbeeld uit de
Utilities sector, waar aan de ‘smart meter’
gewerkt wordt die de energieconsumptie van
eindgebruikers registreert.
Foutgevoelige en tijdsintensieve manuele
meteropnames kunnen worden vervangen door
een geautomatiseerd proces, waardoor veel
minder interventies dienen te gebeuren en de
kans op fouten minimaal wordt.

Energieleveranciers kunnen zich differentiëren
door hun klanten energy/eco coaching aan
te bieden op basis van actuele verbruiksdata.
Tenslotte kan een gridbeheerder zich profileren
als beheerder van een digitale marktplaats waar
vraag en aanbod tussen klanten georkestreerd
wordt – de Uber van de energiemarkt!
Ook in andere industrietakken zal IoT een
belangrijke impact hebben. In de sector van
HR en Sociale Secretariaten kan men het
dienstenaanbod rond preventie & bescherming
moderniseren door wearables te gebruiken
en werknemers incentives te geven om er
een actieve levensstijl op na te houden. In
de verzekeringssector kunnen verzekeringen
aangeboden worden waarvan de premies
afhankelijk zijn van het effectieve rijgedrag in
plaats van het ‘statistische’ risico op een ongeval
zoals vandaag nog steeds het geval is.
AE helpt klanten bij hun IoT journey, zowel
bij het uitwerken van opportuniteiten als
het inschatten van de business risico’s. Wij
ontwikkelen de knowhow om onze klanten
end-to-end te begeleiden in de verschillende
fasen: van ideation over architectuur & lean
prototyping tot implementatie & roll-out.
Om de potentiële business value ten volle te
benutten, werken we met multidisciplinaire
teams en zoeken we steeds naar de balans
tussen innovatief en architecturaal denken.

EMBRACE THE
INTEGRATED WORLD

Ondertussen is alles en iedereen met elkaar
wereldwijd geconnecteerd. Tijdsverschillen
en afstanden zijn praktisch tot nul herleid,
landsgrenzen en bedrijfsgrenzen vervagen.
Bedrijven kunnen bijna overal en instant
aanwezig zijn.
De doorgedreven globalisering en digitalisering
zorgt voor nieuwe vormen van interactie,
communicatie en collaboratie. Deze nieuwe
samenwerkingsvormen geven het ontstaan aan
ecosystemen. Via netwerken krijgen bedrijven
toegang tot nieuwe markten, vinden ze nieuwe
partners en boren ze nieuwe kanalen aan om
met hun klanten in interactie te gaan. Ook de
relatie met medewerkers wijzigt: remote work
en flexjobs vinden meer en meer ingang en
mensen gaan vaker op freelancebasis met en
voor bedrijven aan de slag.
Om diensten rechtstreeks digitaal aan klanten
aan te bieden (bv. via selfservice) of om
informatie met het ecosysteem uit te wisselen
(bv. via open API’s) staan bedrijven voor immense
uitdagingen op gebied van business én IT.
Procesketens worden zoveel mogelijk
vereenvoudigd, gestroomlijnd en end-to-end
gedigitaliseerd.

De IT-architectuur moet worden aangepast
aan de nieuwe digitale wereld en evolueren
naar een (micro-)service aanpak. Meer en meer
worden zelfontwikkelde applicaties vervangen
door standaardpakketten die zowel onpremises als in the cloud kunnen draaien. Het
gevolg hiervan is dat de eisen rond integratie
toenemen. Innovatieve platformen (iPaaS, iSaaS
en API Management) ondersteunen deze nieuwe
behoeften via cloud en hybride implementatie
modellen. Dit vraagt om nieuwe investeringen
in vaardigheden, kennis en kunde op vlak van
integratie.
Bij AE focussen we ons doelbewust op het
integreren van bedrijven, zowel intern als met
de ecosystemen waar ze deel van uitmaken of
in willen stappen. Integratie raakt werkelijk
àlle facetten van een bedrijf en vraagt bij
uitstek om een architecturale aanpak. Naast
aspecten van standaardisatie (van processes
en softwarepakketten) en virtualisatie (cloud
computing), helpen we klanten ook met
kanaalintegratie, procesintegratie, applicatie- en
data-integratie.

22 | 23

6 AE THEMA’S VOOR TRANSFORMATIE

6 AE THEMA’S VOOR TRANSFORMATIE

TURNING DATA INTO
COMPETITIVE ADVANTAGE

HUMAN RELEVANCE
IN A DIGITAL WORLD

Hoeveel er ook gedigitaliseerd, geïnformatiseerd
of geautomatiseerd wordt, aan het begin
en einde van de waardenketting staan nog
altijd mensen met emoties en verlangens.
Digitalisering en robotisering verscherpen dan
ook de nood aan inzicht in de menselijke psyche.
Om te overleven en echt het verschil te kunnen
maken, moeten bedrijven niet enkel uitblinken
in een correcte dienstverlening op maat van
de klant, maar zich ook van de concurrentie
onderscheiden in flexibiliteit, toegankelijkheid
en personalisering. Dit kan slechts als ze de
verwachtingen en gedragingen van hun klanten
echt doorgronden en hier op de juiste manier op
inspelen.
Beslissingen kunnen niet alleen beter, maar
moeten ook sneller genomen worden.
In de digitale wereld worden bedrijven
geconfronteerd met steeds toenemende
hoeveelheden en soorten data die aan een
steeds hogere snelheid worden gegenereerd. De
relevantie van die data is vaak kort, waardoor
snelle verwerking cruciaal wordt.
Denk bijvoorbeeld maar aan streaming data
die wordt gegenereerd door sensoren en in
toenemende mate ook vele andere apparaten
uit ons dagelijks leven. Maar ook gegevens uit
online interacties van klanten op het web of
door het gebruik van smartphones en apps.
Al deze data efficiënt verwerken, integreren
en omzetten in de juiste inzichten, op het
juiste moment is van cruciaal belang. Op
die manier kunnen bedrijven de omslag
maken van reactief naar proactief. Storingen
in de productie voorkomen voordat ze zich
voordoen, tijdig inspelen op veranderende
marktomstandigheden of anticiperen op de
noden en verwachtingen van de klanten.
Organisaties komen aan verschillende vormen
van informatie via een grote verscheidenheid
aan bronnen. Zowel het binnentrekken, opslaan

en integreren als het verwerken en verwerven
van inzichten uit deze data vraagt nieuwe
methodes, competenties en technologieën.
Bedrijven moeten zich zo gaan organiseren dat
ze zowel de ‘klassieke’ informatiestromen als de
nieuwe vormen van informatie en data op een
efficiënte manier kunnen beheren.
AE helpt organisaties bij het opzetten en
realiseren van een holistische aanpak om
informatie en data tot een echt competitief
voordeel te maken. We doen dit door het
opstellen van een strategische roadmap van
informatiebeheer, het opzetten van initiatieven
in functie van de concrete noden (migratie,
integratie, big data, architectuur, …) en door
ondersteuning bij verschillende core en
strategische disciplines zoals master data
management, data governance en data quality
management.
Daarnaast zijn we ook sterk in het
conceptualiseren, ontwerpen en ontwikkelen
van intelligente decision support systemen
(reporting, predictive and descriptive analytics,
visualisaties, …). Deze systemen kunnen
ingeschakeld worden voor het optimaliseren van
de operational excellence, ter ondersteuning
van de klantenbeleving, het vormgeven van de
strategie en de ontwikkeling van innovatieve
businessmodellen.
Op deze manier is het mogelijk om de verworven
inzichten uit data ook effectief om te zetten in
concrete acties en nieuwe producten en diensten
die inspelen op actuele klantennoden.
Bedrijven die hier succesvol in zijn hebben
een competitief voordeel ten aanzien van de
concurrenten die hier niet in slagen.

Mensen blijven belang hechten aan enkele
fundamentele waarden:
De mens zoekt van nature verbondenheid met
andere mensen, wil behoren tot een community,
… Dit verklaart het grote succes van sociale
netwerken.
Mensen willen ook in controle blijven. Te
midden van een information overload stellen
we ons de vraag of we wel de juiste informatie
consulteren om een beslissing te nemen.
Business doen blijft een zaak van vertrouwen in
de tegenpartij, in de diensten die ze aanbieden,
in de wijze waarop ze met ons omgaan.
Blockchain maakt furore, precies omwille van
het feit dat het een in een gedecentraliseerd
netwerk van personen digitale oplossing biedt
voor vertrouwen.
Verder staan mensen op hun privacy. We
willen er zeker van zijn dat onze gegevens niet
worden misbruikt, en enkel worden gebruikt in
contexten waarvoor ik mijn toestemming heb
gegeven.
Mensen zoeken steeds naar oplossingen die hen
het leven makkelijker maken. Dat kan gaan van
digitale assistenten tot robots die klusjes klaren.
Mensen willen ook zichzelf ontplooien. Hoe
moeten we onzelf bijschaven om ook in de
toekomst te kunnen werken, wetende dat 4080% van de jobs zoals we deze vandaag kennen,
bedreigd zijn.

Tenslotte zijn mensen op zoek naar zingeving:
wat is mijn purpose in de digitale geweld?
Op menselijk vlak hebben bedrijven in de
digitale wereld uitdagingen zowel naar
medewerkers toe als naar klanten.
Hoe geautomatiseerd alles ook verloopt, elk
bedrijf heeft goede medewerkers nodig, of
dit nu rechtstreekse medewerkers zijn of een
community van medewerkers. Hoe kan een
bedrijf medewerkers aantrekken en blijven
motiveren, hoe kan een bedrijf zijn medewerkers
optimaal inzetten, doen groeien of de
verandering laten doormaken die noodzakelijk
is om op een nieuwe wijze toegevoegde waarde
te leveren.
Klanten moeten vertrouwen hebben in een
bedrijf, moeten misschien over de digitale
drempel geholpen worden en moeten geboeid
blijven. Verder mag een bedrijf niet teleurstellen
op het vlak van customer experience en moeten
klanten kunnen blijven terugvallen op een
sterke klantenservice. Op die manier kunnen
bedrijven een langetermijnrelatie met hun
klanten uitbouwen en er zelfs ambassadeurs van
maken.
In AE werken we in zelfsturende teams in een
netwerkorganisatie. Onze ervaringen met deze
nieuwe organisatievorm delen we graag met
onze klanten. Verder kunnen we bedrijven
helpen bij het vinden van de juiste match van
medewerkers met platformen als Sk!lld en
Compass. We geven ook opleidingen en voeren
onze opdrachten liefst uit in co-creatie waardoor
elk project ook altijd een beetje change
management inhoudt.
Wat de klantenervaring betreft, leggen we
ons in AE toe op alle aspecten die de human
experience bevorderen (user-centric design,
gamification, …) en de human interaction
optimaliseren (procesvereenvoudiging, customer
behavior analysis, digital marketing, legal
compliance, …).
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TIME
TO VALUE
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn dat
bedrijven door een transformatie gaan om in de
complexe wereld van vandaag waarde te blijven
creëren voor bestaande en nieuwe klanten.

Bovenstaande lijstje is niet exhaustief, maar
geeft alvast een aantal belangrijke dynamieken
weer die een efficiënte en effectieve IT-werking
in de weg staan.

Ten aanzien van hun IT-afdelingen zijn de
verwachtingen hoog om zowel de complexiteit
te beheersen als voldoende snel te schakelen
op opportuniteiten. En terwijl van de CIO
verwacht wordt dat hij de organisatie op koers
brengt naar de toekomst, blijft het bestaande
IT-landschap nog veel aandacht en budget
opeisen voor onderhoud, rationalisering en
kostencontrole.

AE biedt bedrijven de knowhow om snelheid en
doeltreffendheid te verenigen en wel op drie
manieren:

Sprekend in dit verband is het Standish
Chaos Report: slechts 29% procent van alle
IT-projecten wereldwijd worden als succesvol
bestempeld (d.w.z. tijdige oplevering, binnen
budget en met realisatie van de customer
value). Frappant is dat dit cijfer al 20 jaar lang
hetzelfde blijft.

•

Het ‘richten’ of ‘doing the right thing’:
hier spelen we in op de effectiviteit van
de IT- organisatie door middel van het
opzetten van een ‘just-enough’ enterprise
architectuur. De IT-doelstellingen
moeten gealigneerd worden met de
bedrijfsstrategie zodat de schaarse
middelen aan de juiste projecten en
initiatieven toegekend worden.

•

Het ‘inrichten’ of ‘doing things right’: hier
helpen we de IT-afdeling hun efficiëntie
te verhogen, bij het maken van snelheid.
Dit gaat gepaard met het opsporen en
verwijderen van bottlenecks en breakpoints
in het Software Development Lifecycle
proces (ALM, DevOps, Test automatisatie,
etc.).

•

Het ‘verrichten’ of de combinatie van
beide voorgaande: hier kunnen we in cocreatie mode met de klant een heel traject
doorlopen van initieel idee tot werkend
product aan snelheden die binnen de
traditionele IT-structuur niet mogelijk zijn.

Heel wat zaken liggen aan de oorsprong van
deze jarenlange stagnatie:

•

•

•

•

Een steeds complexer IT-ecosysteem. We
moeten integreren met alles en iedereen,
content moet beschikbaar gesteld worden
op allerhande devices, etc.
IT speelt een belangrijkere rol in de core
processen van een organisatie en verschuift
van ‘supporting service’ naar ‘enabler’.
Hierdoor neemt de druk toe om steeds
sneller te moeten opleveren waardoor de
foutenlast stijgt.
Het moet steeds sneller en meestal is er
net een hele legacy aan applicaties die niet
meer toereikend zijn om deze snelheid te
maken, laat staan de flexibiliteit bieden
om de added value aan de klant te kunnen
bieden.
Daarbij komt nog dat klanten vandaag
steeds minder geduld hebben. Producten of
diensten moeten onmiddellijk toegevoegde
waarde leveren. Doen ze dat niet, dan
volgen er negatieve reviews of wordt er
overgestapt naar de concurrentie.

Dergelijke trajecten kunnen niet slagen zonder
de buy-in van alle stakeholders. Het creëren van
de nodige betrokkenheid door het toepassen
van veranderingsmanagement is dan ook een
noodzakelijke voorwaarde om ze tot een goed
einde te brengen.

Katleen Daniels
Katleen Daniels werkt sinds begin 2014 bij AE. Momenteel is ze aan de
slag als domeinanalist voor Argenta binnen de IT-branch ‘Sparen, Betalen
en Beleggen’. Van daaruit zet ze mee haar schouders onder Metro, een
groot project om de huidige core banking applicatie te vervangen door
een nieuwe versie.
Daarnaast vertelt ze waarom werken bij AE meer is dan een job.
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“Het is heerlijk om mensen
rondom mij te hebben die
intelligent, enthousiast en
gemotiveerd zijn.”

Wat houdt het Metro-project precies in en wat doe jij ervoor?

Is het de eerste keer dat je op zo’n groot project werkt?

Katleen Daniels: Dit project heeft de naam ‘Metro’ gekregen omdat de
huidige core banking applicatie, ThalerV2, verstrengeld is met alle
andere applicaties van de bank zoals bijvoorbeeld de applicaties
voor het beheren van leningen en verzekeringen. Een beetje zoals
een metronetwerk doorheen een grote stad.

Ja, toch van deze omvang. In het begin waren we met een zestal
mensen voor het vooronderzoek. Nu zijn er al minstens evenveel
projectmanagers. Ik ken ondertussen zelfs het exacte aantal mensen
niet dat bij Metro betrokken is.

De grote uitdaging van dit project is om enerzijds de huidige
applicatie te vervangen door een 100% standaard versie van het
Sopra Banking Platform (SBP) en anderzijds de impact naar andere
applicaties zo klein mogelijk te houden. Andere objectieven zijn
een lagere TCO, een verminderd operationeel risico, een snellere
en efficiëntere voortgang in geval van wettelijke vereisten, nieuwe
producten, projecten, etc.

Wat zijn enkele van de grootste uitdagingen waarmee je bent
geconfronteerd? En wat heb je daaruit geleerd?

Het project begon met een blueprint-fase waarin we alle
functionele gaps tussen ThalerV2 en SBP hebben opgelijst. Deze
gaps zijn custom-made functionaliteiten die niet meer door de
standaardversie van SBP worden ondersteund. Samen met de
business van Argenta en de leverancier van SBP hebben we voor
elke gap onderzocht welke alternatieve oplossingen er mogelijk zijn.
Daarnaast hebben we ook alle bestaande interfaces (connecties)
tussen ThalerV2 en alle andere applicaties binnen Argenta
geïnventariseerd en gedocumenteerd. Ook hier hebben we weer
samen met de leverancier van SBP en Argenta IT gezocht naar
mogelijke alternatieven om de bestaande interfaces zo weinig
mogelijk te moeten wijzigen. Op basis van dit onderzoek is de
werklast ingeschat en zijn we met de implementatie gestart.
Om het risico zoveel mogelijk te beperken is de implementatie-fase
opgedeeld in 3 opleveringen naar productie om een big bang golive te vermijden.

In het begin was de grote uitdaging dat er eigenlijk één grote sterk
customized applicatie bestond, waarvan niemand exact kon zeggen
wat ze precies allemaal deed. Er zijn customizations geweest
waarvan niemand nog wist dat ze er waren, door wie ze gebruikt
werden, wat ze deden, laat staan waarvoor ze eigenlijk dienden.
Het was dus niet zo evident om een gepaste oplossing uit te werken.
Zo zie je maar dat documentatie erg belangrijk is. Ik sta nu ook
veel kritischer tegenover wijzigingen die door business gevraagd
worden: zijn die dingen wel echt belangrijk? Horen ze wel in deze
applicatie of service thuis? Wie zal de logica onderhouden?
Bij dit project komt zoveel kijken dat het niet altijd evident is om
het werk goed te verdelen. Zo zijn er vaak veel afhankelijkheden
tussen de analisten van ‘Sparen, Betalen en Beleggen’ onderling. We
moeten erop letten dat we elkaar niet blokkeren, maar ook dat we
het werk efficiënt aanpakken en geen zaken dubbel doen zodat we
de vooropgestelde deadlines halen.
Verder zijn de afhankelijkheden over de teams niet evident: business
van ons domein en van andere domeinen, leverancier, analisten
binnen andere domeinen, ontwikkeling, testteam, … Omdat het
zo’n groot project is, is het een hele uitdaging om dit allemaal
georganiseerd te krijgen. Een goede, realistische planning en goede
afspraken zijn hier onontbeerlijk.

Je maakt al een tijdje deel uit van het AE Event Team. Wat vind
je daar zo tof aan?
Ik heb het op zich altijd al leuk gevonden om dingen te organiseren.
Van stil zitten word ik oprecht zenuwachtig. Binnen het Event Team
kan je je eens goed uitleven! Voor mij voelt het een beetje aan als
een jeugdbeweging, maar dan voor grote mensen.
Verder is het ook gewoon leuk om je collega’s op een andere manier
te leren kennen. Het hoeft niet altijd serieus te zijn. Het Event Team
haalt zo ook echt het kind in mij naar boven.

Zijn er nog andere zaken die voor jou werken bij AE tot meer
dan ‘just a job’ maken?
Wat me initieel sterk aantrok bij AE waren de kernwaarden van de
organisatie: continuous improvement, commitment, people growth en
work-life balance. Zo maak ik gebruik van de kenniswerking die er
is binnen AE, bijvoorbeeld door nu en dan een avondsessie mee te
pikken.
Ik vind het verder ook heerlijk om mensen rondom mij te hebben die
intelligent, enthousiast en gemotiveerd zijn. Ook de open, familiale
sfeer die er heerst binnen AE viel me meteen op. De ‘staartjes’ na
de Traening Days, georganiseerd door het Event Team, helpen daar
natuurlijk wel bij.
Naast het Event Team maak ik ook deel uit van het AE SkiTeam,
waarmee we jaarlijks een shortski organiseren. Bovendien ben ik
sinds enkele maanden ook lid van de ‘Consultants of Swing’, de band
van AE. Een keer om de twee weken maken we zo de kelder van
AE onveilig door onze muzikale talenten te exploreren. Ik krijg van
deze repetities steeds een soort ‘rush’, en kan dan vaak niet meteen
slapen als ik thuis kom. Valt dat onder stress op het werk? [lacht]
En dan zwijg ik nog over het AE Weekend, waar we de eer hadden
om te mogen optreden voor een super enthousiast publiek van
AE’ers en hun partners. Op het podium staan voor een dikke 300
man, daar heb ik toch wel even een grens verlegd voor mezelf!

AE en Argenta: Samenwerking sinds 2008
AE werkt al 9 jaar samen met Argenta. We zijn er ondertussen
werkzaam op verschillende fronten.
Onze samenwerking is begonnen in vanuit het domein
‘Cliënten en Kanalen’ waar we met een AE-team meegeholpen
hebben aan het strategische programma Okapi. Dit omvatte
het omschakelen van offline kantoorfunctionaliteiten naar
een volledige web-based toepassing voor alle kantoren.
Ondertussen is ons team uitgegroeid tot 10 AE-ers en 2
Testing consultants van zusterbedrijf Quality @ Speed.
We zijn werkzaam in verschillende domeinen, zowel aan
business kant (Sparen en Betalen) als bij ICT (Architectuur,
Sparen & Betalen, Kantoren, Finance). Daarnaast hebben
we samengewerkt aan een aantal belangrijke projecten,
waaronder CDS, K360, internetbankieren, Mifid I en het
Metro project.
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Onlangs organiseerden we een verkennende Lego
Serious Play sessie in ons kantoor in Leuven. Het opzet
was om de techniek beter te leren kennen, te ervaren
wat de voor- en nadelen zijn en te kijken waarvoor LSP
kan worden toegepast.

“KIJK HEN DAAR EEN BEETJE MET LEGO SPELEN. WAT
DENKEN ZE DAARMEE TE BEREIKEN?”
“KAN JE DOOR MET LEGO TE SPELEN ECHTE PROBLEMEN
OPLOSSEN? IK DACHT HET NIET.”
“ZEG, ER ZIJN OOK MENSEN DIE HIER ECHT MOETEN
WERKEN. BENDE KINDEREN!”
Door Toon Herremans
Zo extreem waren de reacties bij AE niet, maar allicht
dachten sommige van onze collega’s wel iets in die zin
toen ze ons bezig zagen. Zelfs de deelnemers waren vrij
sceptisch toen onze Lego Serious Play sessie van start
ging. En wie kon ze ongelijk geven? Stel je voor dat je de
grootste uitdagingen van je organisatie kan oplossen met
Lego. Eerder moeilijk, niet?
En toch werkt LSP. Het heeft alles te maken met visualisatie en
storytelling.
Visualisatie is een techniek die zijn nut bewezen heeft. Hij wordt
niet alleen gebruikt door Lego, maar helpt je ook onthouden. Het
bouwen van modellen met Lego visualiseert deze modellen voor
elke deelnemer aan de workshop en helpt hen te begrijpen wat de
bouwer probeert te vertellen. Daardoor wordt het veel eenvoudiger
om te onthouden wat er gezegd werd.
De kracht van Legoconstructies is dat ze je toelaten om een
verbinding te maken tussen verschillende standpunten en
aanpakken wanneer de afzonderlijke ‘bouwwerken’ met elkaar
worden gecombineerd. Zo kan je een gedeeld model creëren dat de
oplossing voor een bepaald probleem visualiseert.
Storytelling zorgt er dan weer voor dat iedereen begrijpt wat er met
een bepaalde creatie bedoeld wordt. In se kan je alles bouwen wat
je maar wil, maar het verhaal dat je erbij vertelt, helpt je om je
idee uit de verf te doen komen. En het corrigeert desnoods ook het
beeld dat anderen voor zichzelf hebben gevormd van je creatie. Het
storytelling gedeelte mag dus zeker niet worden genegeerd.
Een LSP-workshop is pas succesvol wanneer iedereen deelneemt
en ook daar heeft storytelling een hand in: iedereen moet aan bod
komen. Dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat mogelijke kapers van
de workshop (bv. de schreeuwerigste deelnemers) hun ideeën niet
aan de groep kunnen opdringen.
Een minpunt aan dit alles is dat de mensen die niet in de workshop
zaten wanneer het model gebouwd werd en dus ook niet alle
achtergrondinformatie meekregen, iets moeilijker zullen begrijpen

wat het model representeert. Daarom hebben we onze LSP-sessie
opgenomen op video.
Voor de techniek heb je ook de juiste soft skills nodig: je kan niet
gewoon iets bouwen en dan uitleggen; je moet ook goed kunnen
luisteren naar wat andere deelnemers te zeggen hebben, want
interactie is heel belangrijk tijdens dit soort workshop.
Een niet te onderschatten factor is de aanwezigheid van een goede
facilitator. Er zijn verschillende manieren om met verschillende
problemen binnen je bedrijf om te gaan. Eens je je ‘probleem’
gekozen hebt om te behandelen, is het aan de facilitator om te
interpreteren wat dit probleem precies omvat. En daarnaast moet
hij of zij analyseren wat de verwachte uitkomst van de sessie zal zijn
en hoe de deelnemers daar ook effectief toe kunnen komen.
Daarom hadden we voor onze sessie bij AE Marc Sonnaert van The
Duck Academy uitgenodigd. Marc en zijn collega’s zijn gecertifieerde
Lego Serious Play facilitators en hebben al heel wat bedrijven
geholpen bij met het aanpakken van uiteenlopende issues.

Lego Serious Play Takeaways:
•

Stel een duidelijke scope voorop zodat de facilitator
de beste aanpak naar voor kan schuiven.

•

Hou er rekening mee dat er verschillende stappen te
doorlopen zijn afhankelijk van de bepaalde scope.

•

Stel vragen met een open einde.

•

Neem foto’s en film de sessie.

•

Indien mogelijk, stel het uiteindelijk gebouwde model
tentoon op kantoor.

Wanneer je van plan bent om een workshop te houden, denk dan
zeker aan Lego Serious Play. De mogelijkheden zijn legio: het
definiëren van nieuwe business, (re)designen van business services,
customer journeys ontwerpen of in kaart brengen, …

30 | 31

Door Wouter Moermans

De voorbije 10 jaar hebben bedrijven de waarde van
QA en testing in het algemeen ingezien. Vandaag heeft
elk bedrijf zijn eigen QA-departement dat ervoor zorgt
dat zijn software correct werkt. Maar de kosten van deze
departementen worden alsmaar hoger.
Zal deze trend zich voortzetten of zijn er nieuwe en
goedkopere manieren om QA aan te pakken?

DIGITAL DISRUPTION
Op de hoek van mijn straat is er een Chinees restaurant. Heel
dichtbij, en toch, wanneer ik Chinees bestel ga ik er nooit langs,
maar doe ik het bij een restaurant dat zich niet eens in mijn eigen
dorp bevindt. En dat doe ik niet omdat het eten slecht is in het
restaurant op de hoek. Neen, de reden is dat het tweede restaurant
een app aanbiedt waarmee je online kan bestellen. Bestaande
klanten als mezelf kunnen dus in een vingerknip hun avondeten
bestellen.
Dit persoonlijke voorbeeld is een van de zovelen over hoe
bedrijven beïnvloed worden door digital disruption. Zowel kleine
als grote, kijk maar naar wat er met Kodak is gebeurd. Sinds enkele
jaren worden klanten verwend met digitale oplossingen die hun
leven een stuk makkelijker maken. En met de explosie van mobile
adoption heeft omzeggens elk bedrijf de middelen om hun klanten
met een digitale oplossing te bedienen. Klanten smullen niet
alleen van die oplossingen, ze verwachten ze ook. Net als ik: als
ik mijn eten niet online bij jou kan bestellen, ga ik wel naar een
concurrent waar ik dat wel kan.

VERANDERING IS NIET GEMAKKELIJK

TEST AUTOMATION

Op de hoogte zijn van digitale innovatie is belangrijk. Ik ben
ervan overtuigd dat de meeste grote bedrijven dat zijn, maar er
daarom niet altijd naar handelen. Neem bijvoorbeeld de financiële
sector. Banken hebben de afgelopen 40 jaar gestaag hun ITlandschap uitgebreid en hun interne processen verbeterd en toch
moeten ze plotseling enorme onlineplatformen beginnen bouwen
om te concurreren met ‘nieuwe’ digitale spelers als PayPal.

Ik heb al heel wat bedrijven gezien die hun functional
regression packs wilden automatiseren om net met dit probleem
komaf te maken. Op papier lijkt dit nuttig en voor traditionele QA
professionals voelt dit ook goed aan omdat ze een product met
de blik van een buitenstaander proberen te bekijken. Maar deze
aanpak zal je niet helpen met het verkorten van je gemiddelde
lead times. Meer testers inzetten en functionele testautomatisatie
zullen het probleem niet oplossen, want eigenlijk plaats je een vrij
dure pleister op een wonde die in feite gehecht moet worden.

Bedrijven die dit probleem erkennen, investeren fors in
hun digitale transformatie. De invulling hiervan is voor elk
bedrijf anders, maar als ze willen slagen, dan moeten ze wel
een gelijkaardig doel voor ogen houden: ze moeten leren wat
hun klanten belangrijk vinden in hun producten en diensten en
deze hieraan aanpassen. Bedrijven die dit sneller doen dan hun
concurrenten kunnen hier heel wat voordeel mee doen. Wanneer
we dit in een IT-perspectief plaatsen, houdt dit o.a. in dat bedrijven
hun product release cycles moeten gaan versnellen. En nog geen
klein beetje.
Het opnemen en invoeren van praktijken als lean thinking
en agile software development zijn hierin niet voldoende. Er
zijn een aantal oorzaken die de lead time van product releases
beïnvloeden, maar naar mijn gevoel is Quality Assurance degene
die het meest vergeten wordt.

TRADITIONELE QA
Wanneer je aan IT-projecten werkt, hoort QA erbij. Doorheen
de jaren zijn bedrijven meer middelen gaan besteden aan QA,
ondertussen goed voor ongeveer 35% van het totale projectbudget.
En dit getal blijft maar stijgen. Dit valt te verklaren door de waarde
die QA oplevert. Elk probleem dat een tester vindt, levert waarde
op voor de stakeholders van het project en elk opgelost probleem
levert meteen waarde op voor de eindklant.
Bedenk ook dat in deze digitale wereld klanten heel wat impact
kunnen hebben op de reputatie van een bedrijf, o.m. via social
media. Om klanten tevreden te houden, moet het QA-team alle –
en zeker en vast de kritische – problemen opsporen. Maar omdat
projecten alsmaar complexer worden en business requirements
steeds sneller veranderen, hebben kleine QA-teams het moeilijk
om het hoofd boven water te houden. Intuïtief gezien zou het dus
logisch zijn om nog meer in QA te investeren, maar als we kijken
naar hoe QA is geëvolueerd, zien we dat dit niet noodzakelijk steek
houdt.
Het probleem is dat in heel wat bedrijven een QA-team een
team is bestaande uit testers die software bekijken vanuit het
standpunt van de gebruiker. Dit is met andere woorden een
externe view op het project die alleen van toepassing is wanneer
een applicatie tot op een bepaald niveau is afgewerkt.
Hierdoor gaat traditionele QA deel uitmaken van de
watervalaanpak, wat een heel kostelijk en lang proces is. Want
voor elk probleem dat opgelost wordt, moet de code base opnieuw
gedeployed worden en moet de applicatie getest worden op
regression defects. Dit kost heel veel tijd voor mogelijk slechts één
feature die stakeholders aan hun klanten willen aanbieden.

DE WEG NAAR QUALITY AT SPEED
In de beginjaren was QA een vangnet voor bugs aan het einde
van de waterval. Zelfs customer-facing software hoefde enkel te
‘werken’. De QA-teams van vandaag worden nog steeds gezien als
een vangnet, maar daarbovenop moeten ze zich met heel wat meer
zaken bezighouden. QA is meer dan enkel testen op bugs. QA wordt
geconfronteerd met performance en availability SLA’s, usability en
accessibility requirements, tekortschietende omgevingen, projecten
die op legacy steunen, externe producten en nog zoveel meer
zaken die buiten beschouwing werden gelaten in traditionele QA.
Met andere woorden: investeren in een groter vangnet is niet meer
voldoende.
Traditionele QA-teams zijn niet gewapend om met al deze
facetten om te gaan en omdat ze pas op het einde van de release
cycle in het spel komen, liggen zaken als usability en code quality
vaak ver buiten hun scope. Om releases sneller te laten verlopen,
moeten we QA een onderdeel maken van de rest van het project.
We hebben ook QA-professionals nodig die de business value van
een project kennen, de tech stack begrijpen en de infrastructuur
waarop het draait. QA-experten zullen ‘awareness’ moeten creëren
en architecten, developers, analisten etc. bijstaan bij het opmaken
van een blueprint waarin de noodzakelijke maatregelen staan die
kwaliteitsgarantie bieden (en liefst op een snelle manier).
Deze maatregelen verschillen van project tot project, maar
ze richten hun pijlen wel op dezelfde elementen: ze hebben
een impact op hoe software wordt ontwikkeld, hoe code wordt
geschreven, hoe omgevingen opgezet worden, hoe met data
omgesprongen wordt etc. QA zal mee in het bad getrokken
worden tijdens het project in plaats van op het einde. En elke
projectmedewerker moet zijn of haar rol vervullen met QA in
gedachte.

Corda Campus

SATELLIETKANTOREN
Sinds de nazomer van 2016 is AE naast het hoofdkantoor in Leuven ook actief in twee satellietkantoren:
een in de Corda Campus in Hasselt en een in de Ghelamco Arena in Gent.
Onze aanwezigheid in deze regio’s, respectievelijk AE Oost en AE West gedoopt, zorgt ervoor dat onze
consultants naast hun delivery werk on site bij onze klanten een uitvalsbasis hebben om elkaar te
ontmoeten en kennis te delen.
Vanuit de Ghelamco Arena en de Corda Campus willen we een netwerk uitbouwen met de aanwezige
bedrijven en de bredere bedrijfswereld rondom Gent en Hasselt. Op deze manier zetten we onze ambitie
kracht bij om Limburgse en Oost & West-Vlaamse bedrijven te helpen in hun business uitdagingen.

Met dit type van QA zijn de weken en weken van bugs in
acceptance omgevingen opsporen niet meer nodig. In plaats
daarvan kunnen acceptance omgevingen gebruikt worden door
onze business stakeholders als private beta environments waar
ze sneller kunnen leren wat hun klanten echt willen en hoe
gebruiksvriendelijk hun producten echt zijn. Product features
kunnen nu gereleased worden binnen enkele dagen in plaats van
maanden, wat de feedback loop tussen business en hun klanten
sterk verkort. Voor een bedrijf dat een digitale transformatie
ondergaat, is dit een van de doelen die, eens bereikt, sterk zal
helpen bij het overklassen van de concurrentie.
Dit zijn natuurlijk veranderingen met een hoge impact die niet
in 1-2-3 doorgevoerd kunnen worden. Maar wanneer testcycli te
lang beginnen duren, bugs in productie terechtkomen of klanten
beginnen te klagen op social media, is het aangewezen om minder
sterk te investeren in een traditionele QA-afdeling. In plaats
daarvan is de tijd rijp om te herevalueren hoe we QA binnen onze
projecten aanpakken.

Ghelamco Arena - Meet space

Ghelamco Arena

AE WEEKEND
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Tijdens het eerste weekend van oktober trekken we er elk jaar met heel de organisatie twee dagen
tussenuit voor het AE Weekend. Waar we naartoe gaan blijft tot in september een goed bewaard geheim.
De locatie kan zich in binnen- of buitenland bevinden, maar ligt steeds op een haalbare afstand van ons
hoofdkantoor. Naast een aantal leuke activiteiten overdag op zaterdag, is het diner en het feestje achteraf
steevast hét moment waar iedereen naar uitkijkt. De traditie wil dat iedereen zich voor deze gelegenheid
ook uitdost in kledij aansluitend bij het thema bedacht door het AE Weekend-team.
Het idee achter dit jaarlijks event is om onze mensen te bedanken
voor hun inzet en om ervoor te zorgen dat ze een leuke tijd kunnen
hebben met elkaar buiten de kantoormuren. Zo blijft iedereen
elkaar kennen en worden de onderlinge banden versterkt, waar de
AE-ers later op kunnen terugvallen om elkaar te helpen. Ook op
professioneel vlak.
Op 1 en 2 oktober 2016 trokken we naar Keulen onder het thema
‘Oktoberfest’. Daar konden AE-ers en hun partners kiezen tussen
een namiddag sport en spel, een wandeling door het historische
deel van de stad, een partijtje golf of een cursus bierbrouwen. ’s
Avonds werden de lederhosen en dirndls uit de kast gehaald en
genoot iedereen van een spetterend optreden van onze AE-band, de
Consultants of Swing.

