
De hybride organisatie

Het gaat opeens erg hard met online 
verkopen. In alle marktsegmenten 
schieten webwinkels uit de grond en 
stijgt de omzet jaarlijks exponentieel. 
De consument raakt duidelijk steeds 
meer vertrouwd met online winkelen. 
Na de internetbubble van rond de 
eeuwwisseling is het kanaal echt vol- 
wassen aan het worden. Solide betaal- 
wijzen, keurmerken voor webwinkels  
en positieve gebruikerservaring dragen  
bij aan de snelle gewenning en adop-
tie. Veel organisaties hebben daarom 
naast hun bestaande businessproces-
sen ook een online strategie ontwik-
keld. Daarmee hebben ze alles weer 
onder controle en bedienen ze hun 
klanten optimaal. Toch is dat niet zo. 
Want ú kunt de kanalen wel scheiden, 
maar de consument ziet dat heel 
anders.

Eén winkel
De consument denkt niet in hokjes  
en wil op zijn wenken bediend worden,  
waar hij ook is en wat hij ook koopt. 
Vandaag oriënteert hij zich online, 
morgen verwacht hij het product bij 
u in de winkel. Of omgedraaid: hij 
ziet het in uw showroom, denkt er nog 
even over na en bestelt het liever thuis.  
En als hij het in uw winkel koopt wil  
hij soms meteen meenemen, in and- 
ere gevallen liever thuisbezorgd krij- 
gen of op een adres naar zijn keuze. 
Online en offline zijn dus geen ge-
scheiden kanalen maar sterk met 
elkaar verweven, afhankelijk van  
product, aankoopmoment en nog  
veel meer variabelen die u niet  
kunt voorspellen. Het 
is niet de leve-
rancier, 
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maar de consument die bepaalt waar  
de online wereld overgaat in de fysie-
ke wereld. U moet hem daarbij wel 
altijd op de voet kunnen volgen, of het  
nu een aankoop in de winkel is, een 
online bestelling of een offerteaan-
vraag. Want de klant ziet uw organi-
satie als één winkel en zo wil hij ook 
behandeld worden. Hij rekent er dus 
ook op dat u weet wie hij is, waar en 
hoe hij ook bestelt. Gaat u dat luk-
ken met twee gescheiden kanalen? 
Waarschijnlijk niet.

Eén geïntegreerde strategie
De oplossing ligt voor de hand: één  
geïntegreerde strategie voor alle denk- 
bare kanalen waarbij de mogelijkhe-
den voor de klant zijn beschreven in 
processen en - dat is cruciaal - los-
gekoppeld worden van de achterlig-
gende systemen. Zodat u wendbaar 
blijft en snel nieuwe concepten kunt 
lanceren zonder veel ingrijpend pro-
grammeerwerk. U bedenkt de scena-
rio’s, legt ze vast in de businessrules 
en de systemen volgen vanzelf. Het 
kan met Business Proces Management 
want dat is juist gebaseerd op ver-
anderingen in de business zonder 
aanpassing in de systemen. In feite 
creëren we er een laag tussen. 

Start small
Eén strategie dus. Dat is makkelijk 
gezegd maar hoe begint u? Ook heel 
makkelijk: u begint namelijk klein! 
Geen megalomane projecten of dure 
investeringen maar stap voor stap op 
basis van een duidelijke businesscase. 
Dat maakt ons invoeringsmodel ook 

zo aantrekkelijk. We bewijzen eerst 
dat het werkt met een klein business-
proces en gaan dan pas door met het  
volgende. We hanteren daarvoor het  
3-2-1-model: een workshop van drie  
dagen om een nieuwe proces te defi-
niëren (bijvoorbeeld: na vijf keer 
online bestellen krijgt de klant 5% 
korting), in twee weken een duide-
lijke businesscase en in drie maanden 
live met dat nieuwe proces. En als dat  
vlot loopt pakken we het volgende 
proces aan. Kan het nog overzichte-
lijker? Op deze manier breken we de 
silo’s in uw organisatie beheersbaar 
af en koppelen we de businessrules 
los van de ICT. breken. Zodat de 
klant echt het gevoel krijgt dat hij 
met één partij zaken doet, ongeacht 
het kanaal dat hij gebruikt voor zijn 
order. De hybride organisatie! Het 
leidt tot grotere klanttevredenheid, 
efficiënter voorraadbeheer en zo tot 
flinke kostenbesparing. Belangrijker 
nog: u creëert flexibele ruimte om 
sneller nieuwe producten te voeren en  
nieuwe markten te betreden, zelfs met  
andere partners. En als over vijf jaar  
een heel nieuw kanaal ontstaat, adop- 
teert u dat probleemloos binnen deze  
strategie. Dat is de kracht van profes- 
sioneel Business Process Management. 
Flexibel blijven!

Wilt u meer weten over één strategie 
voor alle kanalen? Neem dan eens 
contact op via e-mail  
bpm.nl@capgemini.com. 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij 
u langs voor een oriënterend gesprek 
over de hybride organisatie.

Een voorbeeld

Van webstrategie…..
Een retailer heeft binnen zijn organisatie  
een webstrategie ontwikkeld waarmee 
hij klanten de mogelijkheid biedt om 
online te bestellen op zijn website. Ze  
betalen vooraf met Paypal of iDeal, er  
wordt gekeken of het artikel op voorraad  
is, het wordt verstuurd en door PostNL 
bezorgd op het thuisadres. Is de klant 
op dat moment niet thuis dan vindt hij  
een briefje waarmee het bestelde pro-
duct op het postkantoor kan worden 
afgehaald. De retailer vindt dat hij zo 
met zijn tijd meegaat. Maar is dat zo?

…..naar integrale bedrijfsstrategie
Zo kan het ook: Alle kanalen zijn flexi-
bel op elkaar afgestemd en bieden veel 
meer mogelijkheden. Klanten kunnen 
online bestellen (Website, Facebook, 
Twitter) maar ook in de vestiging van 
de retailer met behulp van een online 
terminal. Betaling gaat met iDeal, pin, 
online gespaarde punten of contant. 
Dat kan vooraf, of bij bezorging op af- 
gesproken tijdstip dan wel bij afhalen 
op de gekozen locatie. De klant krijgt 
een code mee en kan daarmee de status 
van zijn bestelling  altijd volgen. Toch 
liever een ander afleveradres. Dan is 
een belletje genoeg.


