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Gewoon maar bijzonder
Waar 2020 zo “gewoon” begon, heeft het COVID-19 (Corona) virus alles op zijn kop 
gezet. Wat eerst nog een Chinese aangelegenheid leek, spreidde zich binnen een 
paar weken uit tot een mondiale pandemie. Wie had voor dit jaar kunnen voorspellen 
dat wij allen nu thuis zouden zitten in een (bijna) lockdown? Elk individu maar ook 
elke instantie heeft nu te kampen met de impact op zowel de medische als de 
economische kant van het COVID-19 virus.

Daar wij geen dinosaurussen zijn, reageren wij als mensen (en dus bedrijven) op 
deze situatie. We passen ons aan, en we maken er zoveel mogelijk het beste van. 
Gelukkig helpen de hedendaagse (ICT) hulpmiddelen ons om toch gewoon (maar 
bijzonder) door te communiceren/samenwerken met onze families en collega’s.  
Juist ICT blijkt in deze tijd het perfecte middel om toch de maatschappij aan de praat 
te houden. In plaats van zoenen, zoomen we nu privé met onze familie. En Whatsapp 
videobellen we nu met onze ouders om het veilig te houden.  

Zakelijk staan wij als 4Synergy midden in die maatschappij, met een kleine 100 
partners actief in alle sectoren. En helpen we 40 klanten in alle sectoren om gewoon 
(maar bijzonder) te functioneren en de schade te beperken of nog meer zorg te 
kunnen verlenen.

Als voorbeeld is één van onze consulting partners actief bij een Hogeschool in 
Brabant waar ze direct na de uitbraak 30.000 studenten online les konden geven. 
Dankzij de perfecte voorbereidingen en Cloud technologie draaien daar de lessen 
gewoon (maar bijzonder) door. Hulde!

Maar ook al onze professionals die betrokken zijn bij (Scrum) projecten doen 
dagelijkse meetings middels SLACK of Google Meet. Uit de eerste reacties van de 
professionals zijn de geluiden positief. “Meetings duren minder lang dan op kantoor”, is 
een vaak gehoorde reactie. Met de productiviteit zou het wel goed moeten komen dus. 

Een andere wijze waarop wij omgaan met het risico is dat sommige bedrijven hun 
medewerkers in een A en B pool verdelen, waarbij pool A de even dagen/weken op 
kantoor is, en pool B de oneven. Dit om het risico van een massale besmetting te 
voorkomen, maar toch aanwezigheid en continuïteit  te hebben daar de systemen 
(nog niet) volledig remote zijn of de business aanwezigheid vergt. 

Corona geeft dus wel een nieuwe norm van werken aan. Meer flexibel, meer 
dynamisch, meer digitaal gebaseerd op vertrouwen. Laten we ook uit deze crisis  
alle wijze lessen onthouden, ook op het gebied van (ICT) hygiëne.

Wat voor Corona bijzonder was, is nu gewoon. 

Afsluitend wensen we alle lezers zowel persoonlijk als zakelijk alle gezondheid toe 
en natuurlijk veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Martin Rieff
Managing Partner 4Synergy
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De eerste business update van dit jaar alweer! Tijd 
dus voor een kort overzicht van de nieuwe opdrachten 
in de eerste maanden van dit jaar.

Sander Bungener is begonnen bij ziekenhuis Rijnstate 
als hoofd ICT infrastructuur en werkplek. Dit nadat hij 
zijn opdracht als interim IT manager bij de Zorgboog 
kon afronden na het zorgen voor een goede opvolger.

Data governance is een onderwerp dat meer en meer 
in de belangstelling staat. Met de digitalisering waar 
zo ongeveer elk bedrijf/instelling mee te maken heeft, 
is data een van de belangrijkste assets geworden. 
Dat is niets nieuws, maar wat wel nieuw is dat je 
ook iets moet organiseren om met die data echt “in 
control” te komen van je data- en informatiestromen. 
En dat is zeker niet alleen technisch, maar vooral 
een business- en organisatie vraagstuk. Edo ten 
Klooster is namens ons begonnen bij een klant in het 
Rotterdamse om dit mede te helpen vormgeven.

Florian Gum is bij Rijk Zwaan aan de slag gegaan 
als senior test consultant in een complex 
ERP implementatietraject. Rijk Zwaan is een 
internationaal groenteveredelingsbedrijf met ruim 
3000 medewerkers in 30 verschillende landen met het 
hoofdkantoor in het Westland.

Bij een ander klant van ons zijn Richard van der Bilt 
en Michel Dekker begonnen om te ondersteunen bij 
de implementatie van ServiceNow. ServiceNow is 
een oplossing voor het beheer van alle operationele 
gebeurtenissen met betrekking tot “incident, 
probleem en verandering” van IT. 

René Poelen is gestart op een opdracht bij het 
Liftinstituut, dat is een onafhankelijke internationale 
speler op het gebied van technische veiligheid van o.a. 
liften, roltrappen en gevelonderhouds-installaties. 
René ondersteunt hen bij het opstellen van een 
toekomstplan, inclusief de vertaalslag naar concrete 
stappen in de digitale transitie.

Bij Visionplanner, een innovatieve software 
leverancier die een cloudplatform biedt voor 
administratie- en accountantskantoren én 
hun klanten, is Chiara Spaltro, naast een rol als 
projectmanager, ook als agile coach gestart. 

Tot slot uit de greep van opdrachten, is Wolter 
Toet gestart bij Inter-Sprint, een van de grootste 
bandenleveranciers van Europa. Daar helpt hij bij 
het opzetten van een roadmap voor een plan van 
aanpak voor het realiseren van een nieuw functioneel 
applicatielandschap.

Al met al mooie en spannende opdrachten met voor 
ons ook weer een aantal nieuwe klanten erbij! 

Bus iness  Update
door Peter Boonk
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Het startschot voor 2020 is gegeven met onze grand opening van een nieuw 
decennium. 2020 kan nu echt beginnen!

In de avond van 9 januari hebben we als 
4Synergy het nieuwe jaar weer ingeluid, 
wederom op het mooiste plekje van 
Nederland: Hotel New York!

Een sfeervolle zaal met veel gasten, 
waaronder de aangesloten Consulting 
Partners, Linked Partners, klanten en 
geïnteresseerden. 

Nieuwjaarsborre l

Met live muziek, een hapje en 1 drankje 
(of 2), werd het een gezellige avond met 
veel goede voornemens om er weer een 
gezond en succesvol jaar van te maken!

Ook een keer in gesprek over de goede 
(zakelijke) voornemens? Neem hiervoor 
gerust eens contact op met ons.
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Zoals ieder jaar inmiddels gebruikelijk, organiseerde 

4Synergy ook dit jaar weer voor alle aangesloten 

Consulting Partners een zogenaamde 4Synergydag (dit 

keer op 24 januari 2020). Altijd weer een dag om naar uit te 

kijken weten we uit ervaring. Doelstelling van deze dag is 

om de aangesloten Consulting Partners weer eens bijeen 

te brengen om er enerzijds een nuttige en anderzijds een 

leuke dag van te maken.  

Ieder jaar vindt het event plaats in een andere stad en dit 
keer viel de keuze op Nijmegen. Dit jaar stond de dag in het 
teken van het verder professionaliseren van 4Synergy als 
platform.

In de morgen is er plenair gesproken over hoe we 4Synergy 
als platform nog meer kunnen gebruiken. De ‘klasbakken’ 
van 4Synergy verdienen een podium om hun kennis en 
ervaring uit te kunnen dragen maar ook om nog meer aan 
kennisopbouw en -deling te doen. Het resultaat van de 
ochtendsessie was heel goed. We hebben voor het komende 
jaar een aantal mooie onderwerpen om netwerkevents, 
4Knowledge sessies en 4 O’Clock Jam Sessions te 

vullen. Daarnaast zijn er genoeg ideeën ontstaan voor de 
vakinhoudelijke content van onze nieuwsbrieven, het volgen 
en/of geven van opleidingen en het samen bezoeken van en 
het deelnemen aan externe events (beurzen). 
Traditiegetrouw zijn we na de lunch de stad in gegaan. Dit 
keer stonden er twee activiteiten op het middagprogramma, 
een fietstocht onder begeleiding van een gids door de 
stad Nijmegen en een bezoek aan het muZIEum. Actieve 
onderdelen maar ook heel leerzaam. Tijdens de fietstocht 
interessante informatie gekregen over Nijmegen en de 
Uiterwaarden maar ook over operatie Market Garden uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
Het bezoek aan het muZIEum is voor iedere ziende een 
ontdekkingsreis door de wereld van een slechtziende. In het 
muZIEum werken slechtzienden als gids en zij verzorgen de 
rondleidingen. Indrukwekkend welke ervaringen zij opdoen 
en hoe zij zonder of met heel beperkt zicht zich verlaten op 
hun andere zintuigen om hun dagelijkse dingen te doen.  

Tegen de avond hebben we lokale horecagelegenheden 
bezocht en onder het genot van een hapje en een drankje de 
dag weer afgesloten. Het gaat te ver om te schrijven dat het 
nog lang onrustig was in Nijmegen, gezellig was het in ieder 
geval wel. 

De volgende 4Synergydag is ergens in januari 2021. We 
kijken er nu al naar uit en hopen dat we dan in de evaluatie 
kunnen stellen dat de 2020-editie in meerdere opzichten een 
geslaagde dag was.

4SYNERGYDAG
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4SYNERGYDAG De wereld mag dan steeds digitaler 
worden, toch leek het ons goed om 
heel even uit deze digitale wereld te 
ontsnappen en lekker door een dikke 
glossy te bladeren. Dus niet in een PDF 
zoals deze nieuwsbrief, maar door een 
blad van papier en inkt. 
En daarmee was in januari de eerste 
uitgave van ons glossy magazine 
4Synergy4Magazine4You een feit!

4SYNERGY
4MAGAZINE!

Om een tipje van de inhoudelijke sluier 
op te lichten: het is een kennismaking 
met 4Synergy en bevat verhalen over 
en van onze klanten. Daarnaast mooie 
voorbeelden van ons DNA (de 4P’s 
van Professioneel, Passie, Persoonlijk 
en Pragmatisch), maar ook andere 
inhoudelijke artikelen zoals ‘Er komt 
een CEO bij de IT-dokter’. 

We krijgen veel positieve reacties 
binnen. Dat is altijd goed om te horen 
en is zeker ook te danken aan de 
vormgever van het magazine:  
Richard Drost van Gramid. 

Benieuwd naar deze mooie glossy? 
Vraag een exemplaar aan door een 
bericht te sturen aan info@4Synergy.nl  
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KLANT UITGELICHT

PARKMOBILE
Parkmobile, onderdeel van de PARK NOW Group, is sinds 2000 actief en is 

marktleider op het gebied van digitaal parkeren. Het in Diemen gevestigde 

bedrijf ontwikkelt en exploiteert innovatieve parkeeroplossingen, 

waaronder het betalen via de parkeerapp en diverse parkeer- en vergunning 

managementsystemen. Gemeenten en parkeerbedrijven voeren digitaal 

parkeren van Parkmobile in om de dienstverlening te verbeteren en de 

operationele kosten te verlagen. Hierdoor kunnen in meer dan 900 Europese 

steden automobilisten vertrouwen op de service van de PARK NOW Group. 

Parkmobile maakt parkeren slimmer en eenvoudiger.



Veranderend consumentengedrag en (lokale) wet- en 
regelgeving hebben een grote impact op de parkeermarkt. 
Parkmobile speelt hierop in door aanvullende diensten te 
ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan 
de bestaande apps. Tegelijkertijd groeit de markt snel en 
is het dus de uitdaging voor Parkmobile om innovatie en 
schaalbaarheid te combineren. 

Peter-Paul Houtman, CTO bij de PARK NOW Group, staat aan 
de basis van de verbeteringen die Parkmobile doorvoert om 
de totale dienstverlening uit te breiden en te verbeteren. 
Peter-Paul zijn ervaring ligt op het gebied van het opzetten,  
optimaliseren en aansturen van technologie- en 
productorganisaties en is om die reden in 2017 aangetrokken 
door de PARK NOW Group om invulling te geven aan de hoge 
ambities. Omdat een solide architectuur essentieel is voor 
zowel schaalbaarheid als innovatie, heeft Peter-Paul één 
van de consulting partners van 4Synergy, Erik de Voogd, 
benaderd om te ondersteunen en te begeleiden op het gebied 
van architectuur. 
 
In eerste instantie heeft Erik bijgedragen aan de 
organisatorische transitie die nodig was om de komende 
jaren invulling te geven aan al deze uitdagingen. Erik 
heeft zich gericht op het opzetten van een PARK NOW 
architectuur board voor een bedrijfsbrede architectuurvisie. 
Daarnaast was hij actief bij het leveren van de noodzakelijk 
input voor het herinrichten van de technologie afdeling in 
zogenaamde ‘Agile Feature Teams’. Ook in de transitie van 
Data Centers naar Cloud heeft hij bijgedragen aan de DevOps 
transformatie, waarbij zaken als monitoring, logging, cost 
management en security zijn verbeterd.

Omdat schaalbaarheid en performance doorslaggevend 
zijn in het succes van Parkmobile, heeft Erik samen 
met het Parkmobile architectenteam gewerkt aan een 
herontwerp en implementatie van de backend systemen voor 
parkeerrechten. De nadruk van dit herontwerp lag op het ten 
volle benutten van Cloud-native services, schaalbaarheid 
en kostenoptimalisatie. De migratie van klanten van het 
oude naar het nieuwe systeem is reeds in volle gang en zal 
begin 2020 volledig afgerond zijn. Ook hebben Erik en het 
team aanzet kunnen geven tot een  aantal innovaties m.b.t. 
on-street parkeren (straatparkeren) en off-street parkeren 
(parkeergarages). Afrondend heeft Erik bijgedragen aan het 
in kaart brengen van de verschillende (technische) domeinen 
en systemen binnen de PARK NOW Group.  
Deze inventarisatie vormt de basis voor de architectuur 
roadmap voor 2020 en daarna, waarbij schaalbaarheid de 
belangrijkste driver is. 

KLANT UITGELICHT

PARKMOBILE

7

“We gaan de komende periode een 

groot aantal nieuwe en innovatieve 

diensten aanbieden, waarmee 

we inspelen op de veranderende 

mobiliteitsmarkt in Europa. De 

afgelopen periode hebben we de 

architectuurbasis kunnen leggen 

voor de komende jaren, waardoor 

we ons geen zorgen hoeven te 

maken over de schaalbaarheid 

en de performance van ons 

technologielandschap!”.

Peter-Paul Houtman, 
CTO bij de PARK NOW 
Group
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4Synergy  in  
de  Soc ia l  Media
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Met  hamer  en
smart  dev ice
Of je nu hedendaags een hypermodern 

voetbalstadion bouwt voor de WK 

2022 in Qatar of 2000 jaar geleden het 

Colosseum in Rome, bouwprocessen 

zijn in al die eeuwen niet wezenlijk 

veranderd. De bouwvakker was toen-

tertijd de man met de ‘hamer’ en is dat 

hedendaags nog steeds. 
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In tegenstelling tot andere sectoren, is de bouw erg 
traditioneel ingesteld en het adapteren van nieuwe 
technologieën gaat erg traag. Dit zien we ook met betrekking 
tot inzet van ICT in de uitvoerende fase van de bouw. 
Kijken we naar andere industrieën, dan valt op dat daar 
digitalisering een enorme impact heeft gehad in de manier 
hoe werkprocessen worden uitgevoerd. In de logistiek 
bijvoorbeeld, worden de operationele processen al decennia 
lang geoptimaliseerd door digitale informatie-uitwisseling. 
Hierdoor sluiten planning en uitvoering beter op elkaar  
aan. Elke ketenpartner verkrijgt de juiste informatie op  
het moment dat het nodig is en dat komt tijdige levering  
ten goede.

De bouw blijft echter nog sterk achter en maakt geen of 
onvoldoende gebruik van moderne digitale hulpmiddelen om 
zijn ketenprocessen te optimaliseren. En dat is eigenblijk 
raar, want juist in de bouw werken veel partners samen, die 
voor het uitvoeren van hun eigen werk sterk afhankelijk zijn 
van de oplevering van een ander. En dat is nu precies het 
probleem, want in praktijk blijken planning en uitvoering van 
de opeenvolgende werkzaamheden vaak niet op elkaar aan 
te sluiten. Onderlinge miscommunicatie en het niet hebben 
van real-time accurate informatie, hebben wachttijden en 
fouten tot gevolg. Hierdoor moeten herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd worden en het project wordt niet binnen de 
afgesproken termijn opgeleverd. Daardoor ondervindt de 
aannemer dubbele financiële schade, hij maakt extra kosten 
én krijgt daarbovenop nog een boete van zijn opdrachtgever. 
De boete is meestal een vooraf afgesproken gefixeerde 
schadevergoeding in de vorm van een korting op de 
aanneemsom. 

En het wordt zelfs nog erger voor de aannemer! 
Op 1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) in werking. In het huidige stelsel toetst de 
gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering 
volgens de verleende vergunning. Vanaf 2021 verschuift 
het vooraf toetsen naar het bij oplevering tonen dat aan 
de voorschriften is voldaan. Daar waar in het verleden 
op kantoor het bouwplan getoetst werd, moet nu de 
daadwerkelijke oplevering op de bouwplaats getoetst 
worden. De focus verschuift daarmee van papier naar 
werkelijkheid en het is de aannemer die bij oplevering die 

‘werkelijkheid’ moet aantonen. Hoe kan hij dit het beste 
doen? Er zijn immers een legio aan onderaannemers, die 
op verschillende momenten in het bouwproces hun werk 
opleveren. Daarmee wordt het bewaken van de bouwkwaliteit 
tijdens de uitvoering nog belangrijker. En zodoende heeft 
de overheid met invoeren van deze wet als neveneffect de 
digitalisering van bouwprocessen een boost gegeven. 
  

Zonder hulp van digitale 
middelen in de uitvoerende 
fase van de bouw is controle 
en rapportage over de 
oplevering niet meer te doen.

Daarom zie je de bouwvakker 
in de toekomst steeds vaker 
met hamer én smart device.

ICT op kantoor en de bouwplaats
Net als in andere sectoren, wordt ook in de bouw ICT al 
langere tijd op kantoor gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken 
van bouwplannen, bestek en begroting, urenregistratie en 
facturatie. In de komende jaren zullen digitale hulpmiddelen, 
zoals smartphone of tablet, steeds meer op de bouwplaats 
te zien zijn. Dankzij Cloud oplossingen is informatie-
uitwisseling tussen kantoor en bouwplaats overal en 
altijd mogelijk. In samenwerking met klanten en partners 
is 4Synergy al enige jaren betrokken bij het leveren van 
mobiele en Cloud oplossingen. Een voorbeeld is DiviD van 
Construction Synergy, de mobiele oplossing, welke direct op 
de bouwplaats wordt gebruikt door alle ketenpartners in het 
bouwproces. De smart device app is geïntegreerd met een pc 
backoffice applicatie in de Cloud. installatie op server of pc is 
niet nodig, aannemer, uitvoerder, installateur, bouwvakker en 
inspecteur kunnen er meteen me werken.

Met  hamer  en
smart  dev ice

Wilt u meer weten over digitalisering in de bouw  
en/of de app van Construction Synergy, neem dan 
contact op met 4Synergy via info@4synergy.nl.



O n z e  k l a n t e n

Bezoekadres

Rivium 2e 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 aangesloten partners zijn momenteel werkzaam voor o.a. de volgende klanten.


