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ICT 2.0: Informatie Cultuur en Technology
Volgens Wikipedia staat ICT voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), 
een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie 
en computers. Al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw worden bedrijven bestookt 
met steeds betere snellere en (in verhouding) steeds goedkopere technologie. Meer 
prestaties voor minder geld. Maar uiteindelijk gaat het niet over de prestaties van de 
technologie maar over de prestaties van de organisatie. En hoe helpt ICT daarbij? 
En dan is het goed om de “C” uit ICT 2.0 niet uit het oog te verliezen: Cultuur.

Zoals de bekende managementconsultant Peter Drucker zei: “Culture eats strategy 
for breakfast”. Wat hij daarmee bedoelde was dat het gewenste resultaat alleen 
gerealiseerd kan worden als de cultuur dat ook bekrachtigd. 
Juist daarom staat de tweede letter in ICT wat mij betreft voortaan voor Cultuur. 

4Synergy heeft in haar cultuur 4P’s 
omarmd: Professioneel, Persoonlijk, 
Passie en Pragmatiek. Wij zijn 
Professioneel in al onze acties: selectie 
van de juiste professionals, verstand 
van zaken, juiste fit. We zijn Persoonlijk 
in onze benadering zowel naar klanten 
als naar professionals (aka Customer 
Intimacy) We hebben Passie voor het ICT 
vakgebied en maken het verschil “going 
the extra mile”. En last but not least:  
Pragmatiek: de Hollandse mentaliteit,  
keep it simple, mouwen opstropen.

Die goede match van de zachte skills is vaak een onderbelichtte succesfactor. 
Wij geven dus niet alleen aandacht aan Informatie en Technologie, maar ook 
aan cultuur. Onze Consulting en Linked partners zijn daardoor meer succesvol 
in het bereiken van de organisatie doelstellingen. Bij het 4Synergy collectief zijn 
momenteel een vijftal expertteams actief van CloudComputing, Security Privacy & 
Compliance, Change Management, Software Development en Business & Informatie 
Analyse. Binnen elk vakgebied zijn de diverse partners actief met ruime ervaringen 
vanuit verschillende organisatieculturen. De juiste combinatie van de juiste cultuur 
en juiste IT-kennis brengen wij graag aan tafel om het gemeenschappelijk succes te 
creëren. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij collectief verder 
werken aan de verschillende succes story’s. 
Veel leesplezier alvast.

Martin Rieff
Managing Partner
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Het jaar is alweer een eind op streek, de meeste 
4Synergy partners zijn druk met hun opdrachten, 
waarvan de meeste ook ‘gewoon’ doorlopen. Hieronder 
een greep uit onze nieuwe opdrachten.

Allereerst een aantal opdrachten vanuit de meer 
technische hoek: 
Ronald Kneppers gaat technische support geven bij 
I+solutions, dat is een onafhankelijke non-profit 
organisatie gespecialiseerd in farmaceutische supply 
chain projecten voor ontwikkelingslanden. Hun doel 
is het zorgen dat essentiële medicijnen in handen 
komen van degenen die ze echt nodig hebben. Ronald 
gaat daar de technische ondersteuning geven bij het 
vertalen van hun processen naar SQL. Bij datzelfde 
bedrijf is net wat eerder ook Wendy Olij gestart als 
projectmanager.
Ook Danny van den Boom is gestart op een nieuwe 
opdracht: als Oracle expert is hij aan de slag gegaan 
bij EuroCCP in Amsterdam, een bedrijf dat veilige en 
efficiënte diensten voor de clearing en afwikkeling 
van aandelen in heel Europa biedt. Ook mooi 
technisch is de nieuwe rol van Roland Roos, die na 
afronding van zijn opdracht bij Tata nu actief is op een 
project voor de technische herstructering van een 
bekende reisorganisatie.

Bij NS International is Mark Stuivenberg gestart als AWS 
cloud architect. Ook Cloud gerelateerd is de opdracht 
van Arnold Coers die zijn klant Pondres helpt om te 
migreren naar een Cloudservice provider. En afgelopen 
maand heeft Retailisation een adviesopdracht gegund 
aan 4Synergy: Hans Klok gaat hen adviseren rond het 
opslaan van data in de Cloud (Azure).

Bij Visma Raet is naast Ruud Ramakers nu ook Sandra 
van Alfen als PMO gestart op het project dat moet 
zorgdragen voor een goede integratie van de applicatie- 
en infrastructuur platformen van Visma en Raet. 

Ook op het gebied van projectmanagement zijn er 
weer een aantal nieuwe opdrachten te melden. Zowel 
Peter van der Schelde als Wendy Olij ondersteunen 
nu Finalist bij de uitvoering van een aantal projecten 
voor hun klanten. Dit doen zij deeltijds naast hun 
opdrachten voor resp. RelyOn Nutec en zoals eerder al 
benoemd I+solutions. 
Jos Overbeek is als projectmanager gestart bij 
Louwmans, een bedrijf dat voor de autoliefhebbers 

geen nadere toelichting behoeft. Ook nieuw als 
projectmanager is Alex Noordegraaf die voor een echt 
Rotterdams havenbedrijf projecten gaat trekken in de 
logistieke hoek.

Informatie analyse/ business consultancy is ook een 
van de sterke vakgebieden binnen 4Synergy. Hier dan 
ook twee mooie nieuwe opdrachten de afgelopen tijd, 
namelijk Klaus Ratgers die bij Glencore aan de slag is 
gegaan en Carolina Dimitriadou bij Rijk Zwaan. Daar 
werkt zij o.a. samen met onze Michael van de Ven die 
daar eerder al gestart is.

Met Fujitsu hebben we recent een 
mantelovereenkomst afgesloten voor het leveren 
van de diverse profielen, waarmee we preferred 
partner zijn voor het leveren van zelfstandige ICT 
professionals. In dat kader is Michel Dekker recent 
gestart om de beheerprocessen van de gemeente 
Groningen te beleggen bij Fujitsu.

Bij Quantore, een groothandel die de inkoop en 
distributie verzorgt van kantoorbenodigdheden, is 
Linda van de Vooren gestart als testmanager. Zij moet 
daar het testen opzetten en begeleiden in het kader 
van een ERP-implementatie in combinatie met een 
aantal andere projecten.
 
Bij een van onze klanten in de zorgsector heeft Harry 
Rensen een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van 
geoutsourcete werkplekbeheer en infrastructuur. Als 
specialist op dit terrein heeft hij veel ervaring met dit 
type onderzoeken, vaak komen hier ook interessante 
besparingsalternatieven uit naar boven.

Rond het thema Security/ privacy & compliance is 
interessant om te vermelden dat wij recent met een 
inhouse CISSP opleiding zijn gestart. Deze security 
opleiding wordt op 4Synergy kantoor gegeven door 
een gecertificeerde externe trainer die de 12 cursisten 
gedurende 10 avonden begeleidt. Niet alleen onze 
partners, maar ook een aantal klanten van ons 
participeren in deze training. Los van de cursus zijn 
we natuurlijk ook actief op dit vakgebied. Nieuw is 
dat Jelmer Boer het Loodswezen ondersteunt op het 
gebied van compliance ten aanzien van AVG/GDPR

Wederom toch weer een mooie lijst om de zomer mee 
in te gaan!

Bus iness  Update
door Peter Boonk (Managing Partner)
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Netwerkevent  12  jun i

Met de zomer op komst staan er weer 
een aantal mooie sportevenementen 
op de rol: de Giro d’Italia met 
Tom Dumoulin, Wimbledon en de 
Champions League finale.   

Wat we zien is dat meer en meer 
technologische ontwikkelingen ervoor 
zorgen dat er grote stappen gemaakt 
worden met sportieve prestaties. 
We zijn dan ook verheugd dat Nico 
Delleman van Delta Sport Innovation 
en voorheen van InnoSportNL – 
gerelateerd aan NOC*NSF – onze 
gastspreker is. Datum:   woensdag 12 juni a.s.

Tijd:  vanaf 19.00 uur
Waar:     restaurant De Tuin van  
 de Vier Windstreken,  
 Plaszoom 354, Rotterdam

Nico houdt zich al vele jaren bezig 
met innovaties in de sport die 
gebaseerd zijn op die technologische 
ontwikkelingen. Hij zal, gelardeerd 
met voorbeelden, ingaan op o.a. wat 
de succes- en faalfactoren zijn van 
deze innovaties. Voor een ieder die 
van sport houdt en/of van techniek 
(die dwarsdoorsnede moet toch vrij 
maximaal zijn) een meer dan voldoende 
reden om zeker deze avond aanwezig 
te zijn!

Er is voldoende parkeergelegenheid in 
de omgeving van het restaurant. Heb 
je een dieetwens? Laat het even weten, 
dan houden wij er rekening mee.

Wil je aanwezig zijn? 
Stuur dan een mail naar  
wendy.debont@4synergy.nl.  
Dan zorgen wij voor een hapje  
en een drankje.
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DE KRACHT VAN  
ÉÉN EFFECTIEVE
INDICATOR 
door Ronald Kneppers
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In praktijk zien we vaak dat rapportages niet aansluiten op de vragen die gebruiker heeft. Vaak bevat een rapportage een 

verzameling van uiteenlopende getallen waarop de gebruiker zich een beeld moet vormen. Onderstaand voorbeeld laat 

zien dat door één indicator te definiëren die afgestemd op de gebruikersvraag is het vele voordelen kan opleveren. 

“Wat kan jij uit deze data halen?”. Deze vraag werd mij gesteld 
door de directeur van een installatiebedrijf. Tientallen 
storingsmonteurs waren dagelijks bezig met het zo snel 
mogelijk oplossen van storingen. Iedere storingsmelding werd 
geregistreerd en ook elk bezoek van een monteur voor het 
oplossen van een case werd vastgelegd. Als de case afgesloten 
werd dan was de monteur die het laatste bezoek gedaan 
degene die de storing daadwerkelijk opgelost had.
“We meten en rapporteren van alles van onze 
storingsmonteurs – van omzet tot ingezette dagen - maar 
toch weten we nog onvoldoende over hun prestaties en waar 
we kunnen verbeteren” verduidelijkte hij zijn vraag. “Wanneer 
is iemand een ‘goede’ storingsmonteur?” vroeg ik hem. De 
aanname was dat elke storing door elke monteur in één 
bezoek opgelost moest zijn. Maar was dit ook daadwerkelijk 
het geval? Hoe kon dit het beste inzichtelijk gemaakt worden?

Nieuwe indicator 
Door het aantal ‘laatste’ bezoeken te relateren aan het 
totaal aantal afgelegde bezoeken kon er een indicator 
‘%succesvolle bezoeken’ worden berekend. Deze indicator 
geeft aan wat de kans is dat een monteur een storing 
kan oplossen tijdens een bezoek. Een eerste ranking van 
storingsmonteurs op basis van deze nieuwe indicator toonde 
al dat er significante verschillen waren in prestaties. Gevaar 
was dat als de analyse hier stopte er op basis van deze 
ranking verkeerde conclusies werden getrokken.  

Juiste vergelijking 
Een score is namelijk niet alleen afhankelijk van de technische 
vaardigheden maar wordt ook bepaald door het soort 
cases. Elke case kon ingedeeld worden in verschillende 
categorieën (bv ‘Airco’ of ‘Water’). Het oplossen van cases in 
de ene categorie kan makkelijker zijn dan cases in de andere 
categorie. Een monteur die relatief veel cases heeft in de 
makkelijke categorie zal beter scoren dan een monteur die 
relatief veel klussen heeft in de moeilijke categorie. 
Om de oplossingsvaardigheden van monteurs onderling 

te kunnen vergelijken werd per monteur de score in iedere 
categorie berekend. Om tot een zuiver onderling vergelijk van 
oplossingsvaardigheden te komen werd voor een overall score 
voor iedere monteur dezelfde weging van categorieën gebruikt. 

Herkenning en bevestiging
De nieuwe indicator werd berekend over een langere 
periode zodat de impact van individuele cases kleiner 
werd.  De bespreking van de getallen gaf de directeur een 
kwantitatieve onderbouwing van zijn gevoel met betrekking 
tot de prestaties van sommige monteurs. Een gevoel van 
herkenning en bevestiging.

Toegevoegde waarde
Voor het maken van beleidskeuzes met betrekking tot de 
service prestaties van de organisatie was het een belangrijke 
indicator. Als de organisatie zijn klanten een bepaald 
serviceniveau wil garanderen dat er niet meer dan X dagen 
zit tussen melding en afmelding van een case is de overall 
organisatie ‘% succesvolle bezoeken’ van groot belang. Stel 
dat het huidige gemiddelde niveau 80% is en we kunnen het 
verbeteren naar 90% dan betekent een hogere productiviteit 
tegen lagere kosten. 

Conclusie
Door het op een andere manier naar de data te ‘kijken’ kon 
er een nieuwe indicator worden gedefinieerd die duidelijker 
de oplossingsvaardigheid van een monteur in beeld 
bracht. Hierdoor kon de gebruiker beter en gerichter actie 
ondernemen. Daarnaast had deze informatie ook nog eens 
toegevoegde waarde voor andere afdelingen zoals planning 
en HR. 

Wilt u ook een rapportage met effectieve indicatoren die 
uw gevoel kwantitatief onderbouwen? Of zien wij uit uw 
data kunnen halen? Neem dan contact op met 4Synergy: 
info@4synergy.nl.

DE KRACHT VAN  
ÉÉN EFFECTIEVE
INDICATOR 
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4Synergy 
in  de 
Soc ia l  Media
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Kl ik  h ier  voor  de  l inked inpag ina  van  4Synergy

https://www.linkedin.com/company/4synergy/
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TOUR DU ALS

6 januari 2014 sprak ik met mijn collega bij het 
Loodswezen, Jan Kramer. Jan is op dat moment hoofd van 
de Loodsdienstcoördinatie en verantwoordelijk voor de 
operationele planning van het Loodswezen, regio Rijnmond. 
De periode hiervoor hebben Jan en ik intensief samengewerkt 
om de beschikbaarheid van de primaire ICT processen 
en systemen van Jan zijn afdeling te verbeteren. Jan laat 
zijn hand zien en zegt: “Kijk, het lijkt wel of ik kikkervisjes 
onder mijn huid heb zitten.” De spiertjes in zijn hand maken 
ongecontroleerde bewegingen. Dit is het begin van de ziekte 
ALS, waarbij Jan steeds een stukje minder zelf kan in zijn 
leven. Niet meer autorijden, niet meer zijn handen gebruiken, 
niet meer lopen en steeds moeilijker praten. Jan gaat vol aan 
de bak om de ALS Stichting meer bekendheid te geven en 
geeft zich op om actief mee te doen aan diverse acties. Eén 
van deze acties is Tour du ALS. Jan rijdt meerdere keren mee 
in dit event waarbij de laatste jaren steeds meer mensen hem 
komen helpen om de berg te beklimmen in tandems en andere 
ondersteuning. Vorig jaar in mei is Jan overleden en vroeg hij 
de groep om voor hem nog één keer de berg te beklimmen 
en zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze rot ziekte de 
wereld uit te trappen.



TOUR DU ALS
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Afgelopen woensdag 29 mei heb ik samen met Team ALSJAN 
gevolg gegeven aan dit verzoek, door nog één keer de Mont 
Ventoux te beklimmen. Het was een bijzondere ervaring! De 
weersomstandigheden waren niet al te best met windkracht 
9 en zeer lage temperatuur op de top. Het was geweldig om 
te zien hoeveel mensen er weer waren gemobiliseerd om de 
berg op te lopen, te rennen of te fietsen. ALS patiënten, familie, 
vrienden en collega’s hebben allemaal actief gecollecteerd voor 
dit goede doel en in een bijzonder gemoedelijke sfeer werd de 
berg bedwongen. In totaal deden 566 mensen mee en is er meer 
dan 1,1 miljoen euro opgehaald! Een prestatie van formaat.

Ik heb een aantal foto’s bijgesloten om een kleine 
sfeerimpressie te geven en ik wil graag iedereen bedanken die 
heeft bijgedragen!

Sportieve groet,
Sander
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Na een aantal maanden werken met 

ons nieuwe Linked Partner model 

organiseerde 4Synergy in mei het 

eerste event voor deelnemers aan 

dit nieuwe model. In de afgelopen 

periode sloten er maar liefst 16 

zelfstandige ICT-professionals aan! 

Een geweldig mooi aantal ‘and we 

are still counting’. De avond was 

leuk, informatief en boeiend vooral 

vanwege de enthousiaste ervaringen 

die onderling werden gedeeld over de 

samenwerking tot dusver. 

In de eerste helft van 2019 zijn er twee 
drukbezochte kennismakingsavonden 
gehouden. Ervaren ICT-professionals 
namen hier aan deel om met elkaar te 
spreken over onderwerpen die hen als 
zelfstandige in meer of mindere mate 
bezighouden. Vragen als; “Hoe verkoop 
ik mezelf?” of “Hoe kan ik mijzelf blijven 
ontwikkelen zonder hoge investeringen 
te doen” of “Hoe wordt mijn cv en/of 
mijn LinkedIn profiel gelezen en hoe 
kan ik deze verbeteren?” zijn voor veel 
deelnemers aan deze avonden zeer 
herkenbaar. 

Natuurlijk zijn we heel blij met de 
terugkoppelingen die we krijgen 
na afloop van ieder event. Goed 
georganiseerd, leuke opzet, 
professionele aanpak, zo maar een 
paar opmerkingen die zijn gemaakt. 
Dat is precies zoals we willen zijn, de 
4P’s Professioneel, Persoonlijk, Passie 
en Pragmatisch zijn daarvoor dan ook 
de basis. 

Na de zomer organiseren we weer 
kennismakingsavonden voor onze 
doelgroep, de ervaren zelfstandige 
ICT-professional. Op dit moment 
werken er +/- 80 professionals in de 
onderstaande functies:

• Management | Business Consultant
• Informatie | Proces Analist
• Enterprise | Software | Infra Architect
• Change |Project- en 

programmamanagers
• Devops engineers (JAVA/C#.Net 

ontwikkelaars en testers)
• Security, Privacy & Governance  
• Cloud specialisten
• Business Analyse/ Consultancy

Benieuwd naar wat 4Synergy kan 
betekenen voor jou als zelfstandige 
ondernemer? Neem dan gerust contact 
met ons op via info@4synergy.nl

LINKED PARTNER MODEL 
IS  EEN SUCCESFORMULE!



O n z e  k l a n t e n

Bezoekadres

Rivium 2de Straat 24

2909 LG Capelle a/d IJssel

Postadres

Postbus 141

3350 AC Papendrecht

Telefoon

T: +31(0)85 401 00 35

info@4synergy.nl

www.4synergy.nl
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Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor o.a. de volgende klanten.

LINKED PARTNER MODEL 
IS  EEN SUCCESFORMULE!
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