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Sessie 3 – woensdag 22 maart 2017

Cases
David Van Steenkiste, principal consultant, AE architects 
for business & ict

De digitale transformatie die we allen in ons dagelijks 
leven ondergaan zet druk op onze bedrijfsvoering. 
Elk van ons onderneemt binnen en buiten zijn 
bedrijfsgrenzen initiatieven om business en IT een 
antwoord te laten bieden op de digitale transformatie.

Aan de hand van een aantal cases, waaronder de Bringr-
case van bpost, gaan we dieper in op de uitdagingen en 
lessons learned waarmee we de digitale transformatie 
een antwoord kunnen bieden.

Moderator: Hendrik Van Steenkiste (Enigma & Partners)
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Fusie van business en IT binnen de  
digitale transformatie van bedrijven

De rol van business en IT in het digitale transformatieproces 
van bedrijven is onmiskenbaar. Wat betekent dit nu in de 
praktijk voor uw bedrijf?

In deze opleiding krijgt u eerst een overzicht van de actuele 
innovatietrends in big data en process mining technieken. 
Vervolgens wordt de focus gelegd op de werkelijke fusie van 
business en IT. Dit gaat duidelijk voorbij aan de klassieke 
alignering van IT aan business processen. De essentiële 
ingrediënten voor deze disruptieve totaalrevolutie worden 
hierbij in kaart gebracht.

Finaal worden aan de hand van enkele concrete cases de 
opportuniteiten van de business IT fusie geschetst. Maar 
ook de limieten waar bedrijven momenteel nog vaak in de 
praktijk mee geconfronteerd worden, komen aan bod.

Doelstelling

U verneemt wat digitale transformatie in de praktijk kan be-
tekenen voor de fusie van business en IT binnen uw bedrijf 
en wat de valkuilen zijn in dit transitieproces.

Doelgroep

Ondernemers, CIO, Business Managers, Program & Project 
Managers, IT Managers, (Digital) Business Analisten, Enter-
prise & Integration Architects, Business en IT Consultants.

Organisatie

Werkgroep IT en Digitale transformatie

Programma

Sessie 1 – woensdag 8 maart 2017

Het gebruik van process mining technieken bij fusie van 
business en IT
Prof. Jochen De Weerdt, Onderzoeksgroep Beleidsinformatica 
KU Leuven

De gemeenschappelijke deler bij uitstek op het vlak van de 
fusie van business en IT zijn bedrijfsprocessen. Ondanks het 
feit dat er heel vaak veel tijd en geld wordt gespendeerd aan 
het uittekenen en verbeteren van bedrijfsprocessen, blijven er 
vele opportuniteiten onbenut of ongekend. Dikwijls ontstaan 
de grootste problemen omwille van een inaccurate afstem-
ming tussen business en IT.

Process mining is een relatief jong domein dat tools en tech-
nieken ontleent aan het domein van Big Data en Analytics, 
maar specifiek inzet op het analyseren en verbeteren van 
processen op basis van een op feiten gebaseerde analyse 
van logdata. Process mining technieken zijn in staat om 
een solide brug te slaan tussen business en IT. Ze maken 
gebruik van systeemdata, maar zijn daarenboven in staat om, 
door middel van rijke visualisaties en automatisch ontdekte 
procesmodellen, inzicht te verschaffen aan management over 
hoe bedrijfsprocessen effectief geïmplementeerd en uitge-
voerd worden. Deze analyses zijn dus in het bijzonder geschikt 
om de kloof tussen business en IT te dichten. 

De sessie zal dieper ingaan op de technische basisfundamen-
ten van process mining, maar zal ook aan de hand van een 
aantal case studies ruimschoots inzicht verschaffen over hoe 
deze technieken waardevol kunnen zijn voor uw onderneming.

Sessie 2 – woensdag 15 maart 2017

Business IT fusie: what’s in the name?
Kalman Tiboldi, Chief Business Innovation Officer, TVH Group

Een digitale onderneming worden, vraagt veel meer dan al-
leen investeren in de nieuwste technologie. Digitale business 
transformatie streeft naar nieuwe en vooral ‘leane’ operatio-
nele modellen ondersteund door flexibele bedrijfsprocessen 
die de productiviteit kunnen verbeteren.  

Dit is een fundamenteel proces van verandering met im-
pact op de organisatiestructuur, op mensen en processen, 
op de concurrentiële dynamiek met veel uitdagingen, maar 
ook kansen. IT speelt hierbij een cruciale rol. Volgende 
items komen in deze sessie aan bod:

• Bimodale IT: betrouwbare stabiliteit gecombineerd  
 met snelle flexibele innovatie
• Business IT fusie: een stap verder dan business IT  
 alignment
• Informatiebeheer en data governance
• De radicale wijziging in de mindset van een onder-
 neming als voorwaarde voor digitale transformatie


