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The Challenge of Digital Transformation  
Joep Wijman, eigenaar WijmanCoaching en docent aan Nyenrode Business University 
Help Business Analysts understanding the digital induced TRANSFORMATION and a “change 
management” way forward. 

▪ We will shortly review some trends in digital and what it entails 
(4th Industrial Revolution).  

▪ Based on an integrated example (digital marketing, -innovation 
and -manufacturing) we will indicate governance and leadership 
challenges.  

▪ Stripping the “buzz” from the buzzword we will qualify digital 
(adjective) and address the heart of the matter i.e. 
transformation (noun).  

▪ We will indicate that in an increasingly digital world, digital 
transformation is not just about implementing more and better 
technologies. It involves digital congruence — aligning your company’s culture, people, 
structure, and tasks.  

▪ We will give some ideas on transformation = change management and suggest the BA may  
▪ evolve into a mastermind and change agent role. 

Joep is an accomplished intra- and entrepreneur with more than 40 years of experience in/with SME’s, 
corporates and starters developing leadership, entrepreneurial mindset & behavior, culture, 
(digital)strategic thinking, value propositions, organization and governance.  
Joep’s core competence is executive coaching and facilitating management-, change- and strategy- 
processes.  
 
 
 
 

De BA als schaap met de 5 poten 

Anna van Tienhoven, Verbinder Innflex 
Venster naar de toekomst 
Prikkelende visie ten aanzien van huidige en toekomstige trends en exponentiële ontwikkelingen, 
specifiek gericht op de verzekerings- en automotive branche. Hoe innovaties op impact in te schatten, 
in de context te plaatsen en op een eigenzinnige manier om te zetten naar toepassingen. Het 
realiseren van strategische doelen en innovatie transities middels het inzetten van change adoption, 
co-creatie en waardesturing binnen diverse samenwerkingsvormen.  

• Toekomstbeeld - toekomst & (mega)trends 

• Strategie toekomstbestendig maken 

• Rol van de BA: nu en in de toekomst 

• Spagaat: de BA als het schaap met de 5 poten? 

• Als BA blijvende meerwaarde bieden! 
De automotive en verzekeringsmarkt (twee totaal verschillende 
sectoren) zullen als één geïntegreerde casus worden gebruikt gebruiken 
om mijn verhaal toe te lichten. 
Een ‘andersdenkende’ adviseur en sparringpartner voor o.a. directies 
van overheden, verzekeraars, Insure/FinTech start-ups  en automotives.   
 
Ik onderscheid me met prikkelende visies ten aanzien van huidige en toekomstige trends en 
exponentiële ontwikkelingen.  
 
Bijvoorbeeld t.a.v. de impact en het effect van de het gebruik van BigData, Artificial Intelligence en de 
zelfrijdende en connected auto op de Verzekeringsmarkt.  

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/joepwijman/
https://www.linkedin.com/in/annavantienhoven/


 

	

 

Customer of Employee Experience? 

Saskia Thie, Digital Consultant, KLM Digital Studio 
Een kijkje in de keuken bij KLM hoe zij na de digitale journey ingezet voor de passagiers ook deze 
digitale transformatie ingang zetten voor de interne organisatie.  
Denk hierbij aan de inzet van Employee journeys en het introduceren van de Agile way of working. 
Als Digital Transformation Consultant ondersteunt Saskia de 
verschillende KLM businesses om hun digitale strategie te vormen en 
digital leader te worden, richting een future-proof en digitale 
organisatie  
 
Hiervoor was Saskia verantwoordelijke voor de AFKL  CRM-strategie 
om de klant-interactie door de hele organisatie te verbeteren en te 
personaliseren (zowel on- als offline).  

 
 
 
 

Hoe overleef je de digitale transformatie?  
Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy, SAP EMEA 
Bovenstaande vraag is zeer relevant maar helaas niet algemeen te beantwoorden. Vaak wordt digitale 
transformatie besproken vanuit belangrijke technologietrends als machine learning, digitale 
spraakassistenten en mixed reality. Echter, technologie is van zichzelf 
niet veel waard. Het gaat om de manier waarop organisaties ze inzetten. 
Een belangrijke vraag is dus: hoe vertaalt u deze trends naar maximale 
waarde voor uw business?  

 
Mark Raben zal met pakkende voorbeelden laten zien hoe bedrijven 
innoveren volgens het krachtige Yin en Yang-principe. 
Hoe komen organisaties tot échte duurzame innovatie? Mark helpt 
organisaties om op zoek te gaan naar het antwoord, waarbij hij nieuwe 
ideeën als geen ander weet te vertalen naar concrete toepassingen.  
 
Als Chief Technology Officer werkt Mark nauw samen met klanten, partners en universiteiten. 
Daarnaast is Mark een gepassioneerde spreker op het gebied technologietrends, business innovatie 
en design thinking. 
 

Praktisch 
Datum  : 14 november 2017 vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur.  

Locatie  : De Landgoederij te Bunnik 

Registratie : klik hier 

Kosten  : Gratis voor Leden, 50 euro voor niet-Leden  

Alle informatie kunt u bekijken op de IIBA Dutch Chapter Website. 

 

 

Dit IIBA Jaarcongres is mede mogelijk gemaakt door: 

 

https://www.linkedin.com/in/saskia-thie-3512a834
https://www.linkedin.com/in/markraben/
http://http/www.delandgoederij.nl
https://dutch.iiba.org/event/iiba-nl-jaarcongres-digitalisering-en-business-analyse
https://dutch.iiba.org/event/iiba-nl-jaarcongres-digitalisering-en-business-analyse

