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Een blik op de kalender leert dat we het eerste kwartaal van 2019 al bijna achter
ons laten. Levert een reguliere jaarwisseling al behoorlijk wat vuurwerk op, de
afsluiting dit eerste kwartaal zal minstens net zo spannend en knallend zijn. Zachte
landing, harde landing! Een titel waarmee Europa een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenisboeken schrijft. De impact van de ontvlechting is groot, zeker voor de
Engelsen zelf. Veel organisaties verlaten het eiland en verhuizen naar het vasteland
van Europa of brengen bedrijfsonderdelen naar het land van herkomst.
Naast alle mogelijke negatieve gevolgen voor vooral de im- en export in ons land,
heeft Nederland er inmiddels toch ook volop van kunnen profiteren. Zo hebben een
groot aantal organisaties de oversteek naar Nederland al gemaakt en dat levert
weer veel nieuwe banen op. Door de Brexit ontstaan hier ook nieuwe banen, zo moet
bijvoorbeeld de grensbewaking versterkt worden om im- en export in goede banen te
laten verlopen. Met de bestaande tekorten aan personeel in diverse markten gaat dit
een extra druk leggen op de toch al zo krappe arbeidsmarkt. Er zal gezocht moeten
worden naar slimme oplossingen waar processen effectiever en efficiënter gaan
plaatsvinden. Automatisering is dan misschien geen doel op zich, maar het middel
kan wel heel erg helpen. Mijn IT hart is dan ook sneller gaan kloppen.
De oplettende en trouwe lezer van de 4Synergy nieuwsbrief is het vast niet ontgaan
dat de auteur van dit voorwoord niet in eerdere edities een bijdrage heeft gehad.
In dat opzicht heeft het eerste kwartaal voor mij persoonlijk ook een belangrijke
verandering gebracht. Sinds januari ben ik als managing partner aangesloten bij
4Synergy. Doel van deze uitbreiding is om groei te kunnen realiseren, meer partners
werken voor meer opdrachtgevers. Gevleugeld is de uitdrukking ‘en ik heb er zin an’
en ik betrap mezelf er op dat ik deze de laatste tijd ook heel erg vaak uitspreek.

Agenda
Maart
28 Netwerkevent
April
LinkedPartner bijeenkomst
Mei
15 Kennismakingsavond
22 Netwerkevent

De eerste honderd dagen zijn nu bijna voorbij en ik heb een goede indruk gekregen
waar 4Synergy aan werkt. Zo is de vorming van expert teams iets waar ik heel
enthousiast over ben. Teams waarin alle kennis en ervaring van een ICT deelgebied
bij elkaar wordt gebracht. Zelf zal ik me samen met een aantal consulting partners
gaan richten op het onderwerp Big data & Analytics. Op dat vlak hebben zij al veel
ervaring opgedaan en voeren mooie opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van
Business Intelligence (BI), het ontwikkelen van een datalake en het correleren, het
analyseren en het rapporteren met behulp van diverse tools. Big data, het staat
hoog op de agenda van menig organisatie. Hopelijk mag 4Synergy de kansen helpen
realiseren die big data kan bieden voor uw organisatie. Na decennia waarin hardware
en later software centraal stonden, neemt het belang van zowel gestructureerde
als ongestructureerde data steeds verder toe. Het wordt bestempeld als het nieuwe
goud. Big Data is Big Business en helpt bij het realiseren van Big Deals. En geloof me,
dat is echt niet alleen weggelegd voor de grote organisaties. Voor iedere organisatie
geldt: “Numbers don’t lie!”.
Gert van Tussenbroek
Managing Partner 4Synergy
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Business Update
door Peter Boonk

De eerste business update van dit jaar alweer!
Tijd dus voor een kort overzicht van alle nieuwe
opdrachten in de eerste twee maanden van dit jaar.
Om met de techniek te beginnen, in de DevOps hoek
zijn er weer een aantal mooie nieuwe opdrachten
bij gekomen. Als eerste Raymond van Egmond die
bij de Postcode Loterij is gestart als Cloud engineer.
Eenzelfde soort rol heeft Freek Wiekmeijer nu ook
weer, die na afronding van zijn opdracht voor een 3D
metaalprinter nu bij Innogy aan de slag is gegaan. Ook
innovatief, lekker technisch en iets waar we steeds
meer mee te maken krijgen zijn de laadpalen voor
elektrisch rijden van Allego in Arnhem. Daar is Joran
Kapteijns begonnen als React Native ontwikkelaar
aan een belangrijke nieuwe app.
Op het gebied van projectmanagement in deze
korte tijd wel een groot aantal nieuwe opdrachten:
Zo is Erik Hesselink gestart bij Quantore, een
groothandel die de inkoop en distributie verzorgt van
kantoorbenodigdheden. Daar is hij als projectmanager
gestart om de implementatie van een ERP-systeem in
combinatie met een aantal andere projecten in goede
banen te leiden.
Peter van der Schelde is begonnen bij RelyOn Nutec,
een toonaangevende leverancier op het gebied van
veiligheidsdiensten. Ruud Ramakers was al actief bij
Raet, maar na de overname door Visma is hij gestart
op een volledig nieuw project dat moet zorgdragen
voor een goede integratie van de applicatie- en
infrastructuur platformen van Visma en Raet. Bij
Pondres, een bedrijf dat zich richt op effectieve
klantcommunicatie en distributie, gaat nu ook Arnold
Coers starten in een operationele management rol.
En Diederik van Daal die al actief was bij Portbase,
is met de Brexit op komst nu ook Brexit coördinator
geworden, een spannende rol in het hart van de
actualiteit.
Ook nieuw zijn twee projectmanagementrollen
bij Footlocker. Chiara Spaltro en Wolter Toet zijn
daar gestart. Chiara heeft de projecten van Wolter
overgenomen en Wolter start als projectmanager
logistiek voor een groot internationaal project. Om in
de retail te blijven, Frank Boelen heeft in december
als gastspreker op de Retail Innovation Summit
gesproken. Ook daar zijn weer diverse interessante
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contacten en afspraken uit ontstaan, één daarvan
leidde tot het geven van een aantal presentaties in de
US. Om zijn agenda nu helemaal vol te krijgen, is hij
gestart als interim IT-manager bij Hunkemöller. Om
dit rijtje nieuwe opdrachten af te sluiten, ook Sander
Bungener is op eenzelfde interim rol gestart bij
zorginstelling de Zorgboog.
Een iets andere rol heeft Edward McWilliam,
die is gestart als service delivery manager in de
Rotterdamse haven. En Edo Hiemstra gaat nu zijn
tijd meer dan volledig vullen met opdrachten, Oranje
BV gaat hij helpen met de begeleiding van een
selectietraject.
Business Intelligence is een belangrijk onderwerp dat
we steeds meer tegenkomen. Berco van Gool is met
zijn expertise op dit gebied gestart bij de Persgroep.
Roelof Boersma, was en blijft actief als Enterprise
architect bij Defensie, alleen heeft hij er nog een
rol bijgekregen, ditmaal in Duitsland, parttime in
eenzelfde rol voor Henkel. Iets anders is de rol die
Sander Coops is gaan vervullen bij NIBC, namelijk de
rol van vendor manager in het IT-domein, een gebied
waar hij goed in thuis is.
Rond het thema Security, Privacy & Compliance zijn
een aantal van onze consulting partners actief. Nieuw
is de opdracht die Jelmer Boer bij Loodswezen doet,
waar hij op dit vlak parttime ondersteunt.
Ook Krijn Kalma is op dit vlak bij DAS, de
rechtsbijstandsverzekeraar begonnen als interim
CISO (Chief Information Security Officer).
Security en privacy blijven belangrijke onderwerpen
merken we dagelijks, er gebeurt veel en er moet
ook veel gebeuren. Dit thema is ook één van de
onderwerpen waar wij ons als 4Synergy specifiek op
richten.
Heel recent is de opdracht van Michel Dekker bij de
gemeente Almere, een opdracht die hij vervult voor
Fujitsu. Fujitsu kennen we al langer goed, een aantal
van onze partners zijn daar al actief geweest of nog
steeds actief.
Al met al een mooie lijst weer om het jaar mee gestart
te zijn!

Introductie
nieuw partnership
met 4Synergy:
D e L i n k e d Pa r t n e r.
Na een aantal jaren van sterke groei
van Consulting Partners binnen
4Synergy is er behoefte ontstaan
om die groei beter te controleren.
Tegelijkertijd wil 4Synergy natuurlijk
antwoord blijven geven op de groeiende
vraag bij klanten voor gekwalificeerde
Zelfstandige Professionals en blijven
Zelfstandige Professionals vragen
om zich aan te mogen aansluiten bij
4Synergy

Daarom hebben we nu gekozen hebben
om een nieuw model te introduceren,
namelijk Linked Partner. De Linked
Partners zijn de Consulting Partners
van de toekomst, maar daar gaat eerst
een bepaalde periode aan vooraf.
Linked Partner wordt je door een
ballotage te doorlopen en je via een
intentie te verbinden aan 4Synergy.
Linked Partners zijn dus ‘4Synergy
approved’.

Bij de introductie van een nieuwe
Consulting Partner binnen de 4Synergy
familie wordt naast de bekende
kenmerken (Passie, Professionaliteit
& Pragmatisch) ook een persoonlijke
vertrouwensbasis gevraagd van de
andere aangesloten Partners. Dit heeft
te maken met het feit dat we voorrang
geven aan mensen die beschikbaar
zijn voor een nieuwe klus. Daarnaast
kunnen consulting partners deelnemen
aan het 4Synergy Broodfonds en
vragen wij een tijdsinvestering die niet
direct te herleiden is naar eigen gewin.
Consulting Partner worden is meer dan
tekenen van een intentieverklaring,
Consulting Partner ben je voor
onbepaalde tijd!

Als er vragen uit de markt komen, die
we niet kunnen beantwoorden met
beschikbare Consulting Partners,
beantwoorden we die met Linked
Partners. Als Linked Partners het
4Synergy CV up to date houden en
tijdig hun beschikbaarheid doorgeven,
nemen we ze mee in ons normale
‘Matching proces’. We hebben al vele
Linked Partners op deze manier aan
een leuke klus geholpen.

Elk jaar is er ruimte om met een aantal
nieuw te kiezen consulting partners
verder gecontroleerd te groeien.

Wil je meer weten over het Linked
Partner Model, neem dan contact
op met Peter Boonk, Martin Rieff
of Gert van Tussenbroek.

Het Linked Partner Model biedt beide
partijen de mogelijkheid om elkaar
beter te leren kennen, zowel zakelijk,
professioneel maar ook persoonlijk.
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J A A R L I J K S E 4 S Y N E R G Y DAG :
2 0 1 9 I N E I N D H OV E N !
Met heel veel plezier kijken wij terug op onze jaarlijkse
4Synergydag!
Ook dit keer was het de mooie mix van informatief,
interactief, innovatief en gezelligheid! Na de plenaire
opening, zijn de verschillende consulting partners uitéén
gegaan per expertgebied met verschillende opdrachten.
Teams met professionals op de gebieden: Cloud Computing,
Security Compliance & Governance, Change management,
Development en Business & Informatie analyse.
In de middag op pad naar Eindhoven, het inspirerende
verhaal gehoord en ook live gezien van de grootste
Nederlandse inpandige boerderij in een oude Philips fabriek.
Daarna voor velen de eerste echte kennismaking met virtual
reality! Dat daarna het lokaal gebrouwen bier goed smaakte
in diezelfde oude Philips fabriek lag voor de hand, wat ook
gold voor het eten in de stad en het stappen voor
de liefhebbers!
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Klik op de foto voor een mooie impressie van deze dag op
onze LinkedIn pagina:

WINTERFEEST

In de bossen bij Arnhem/ Veluwezoom, op loopafstand van
de Posbank, hebben we net voor kerst in een oud koetshuis
een winterfeest georganiseerd. Een dikke 70 aangesloten
consulting partners en hun familie waren daarbij aanwezig.
Vuurpotten, glühwein, broodbakken, boogschieten voor de
jeugd, een pittige wandeling, al deze ingrediënten waren
aanwezig om er een mooie dag van te maken. En dat is
gelukt, waarbij het ook nog koud genoeg was om het goede
wintergevoel te krijgen!
Als klap op de vuurpijl na een meer dan uitgebreid
stampottenbuffet, kreeg een ieder nog een heuse
kerstboom mee!

Kijk hier voor een
compilatie van deze
leuke dag!
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4Synergy in
de Social Media
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E E N W E B S I T E VO O R E E N
‘A L L A M E R I CA N R E TA I L E R ’
REALISEREN IN CHINA
d o o r Wo l t e r To e t

WAT:

mijn klant, een global retailer, 3000 + stores wereldwijd (behalve
in Azië), wil de Aziatische markt op met Flagstores (Hong Kong,
Singapore, ..), websites en uiteraard een eigen website in China.

OPZET:

de te bouwen website voor China (bouwteam in Hong Kong /
Shenzhen) realiseert de site op het Alibaba / Tmall platform met
online koppeling met Alipay, geïntegreerd met het interne Order
Broker Systeem (bouwteam in Duitsland), het logistieke systeem
(bouwteam in Holland / USA) en het mainframe (voorraad,
Finance en GL afhandeling - bouwteam USA). Best complex dus!

De UITDAGING:

hoe run je een analyse/design/bouw/test en go live operatie
met 4 teams, geografisch in verschillende tijdzones (max 14
uur tijdsverschil). Alleen 14:00 – 15:00 CET was voor iedereen
een ‘acceptabel inbel moment’ ofwel conference calls met
soms 40 mensen ‘in the call’? Niet alleen complex, maar dus
ook organisatorisch ingewikkeld!

De OPLOSSING:

regisseer de dagelijkse conference calls (CC) strak, stuur
vanuit 1 overzichtsplaat waarop de te realiseren nieuwe
processen staan getekend (+ de aanpassingen per applicatie
op hoofdlijnen) en spreek die per CC met alle teams door
op voortgang, issue’s etc. Alle teams weten waar ‘we’ staan.
En stuur vanuit 1 hoofdlijnen planning; welk team moet
wat en per wanneer opleveren - details intern per team zelf
oplossen. Ofwel, ieder team weet wat zijn/haar bijdrage moet
zijn - zijn er issues per team dan geldt in de CC ‘take it offline’
ofwel ik bespreek dit per team apart buiten de CC.

En dan EEN WEBSITE IN CHINA:

de toegang tot de Chinese maakindustrie is het Alibaba
platform en er is de Chinese overheid alles aan gelegen dat
de consument dit platform volledig kan vertrouwen. Als
consument word je maximaal beschermd! Dit betekent voor
de website aanbieder dat Alibaba/ Tmall controleert of jij als
leverancier aan de Chinese consument:
• Daadwerkelijk voldoende voorraad hebt. Deelleveringen
worden niet geaccepteerd (volledige ‘re-fund to customer’
en een penalty van 30% v/d totale handelswaarde)
• Snel levert, order shipping binnen 2 dagen na ordering,
anders een penalty van 30%
• Voldoende track & track info naar de consument stuurt (zo
niet = een slechte site rating)
• En, Alipay maakt het volledige bedrag pas over als de
consument, via een review, aangeeft dat de order ‘correct
en tot tevredenheid’ ontvangen is (een slechte score heeft
een slechte rating tot gevolg).
Het resultaat: de site is op tijd opgeleverd, al was het niet
gemakkelijk!

Tip:

bestel zelf eens iets van bijvoorbeeld meer dan 200
Euro op Alibaba. Je zult merken dat het Alibaba
platform ons als niet-Chinese klanten net zo koestert.
Een heel verschil met de geschillencommissie van de
Nederlandse thuiswinkel.org!
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Onze klanten
Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor o.a. de volgende klanten.

Bezoekadres

Telefoon

Rivium 2de Straat 24

T: +31(0)85 401 00 35

2909 LG Capelle a/d IJssel
Postadres

info@4synergy.nl

Postbus 141

www.4synergy.nl

3350 AC Papendrecht
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