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Onze vorige nieuwsbrief verscheen in de tweede helft van maart, te elfder ure hebben 
we toen het voorwoord aangepast aan alle Corona ontwikkelingen die in rap tempo 
maar bleven komen. Nu een paar maanden later hoop ik dat u dit in goede gezondheid 
leest en uw werkzaamheden zo goed mogelijk weer heeft kunnen oppakken.

Ook al is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken of om ontwikkelingen al als 
definitief te duiden, toch zijn er wel een aantal zaken die opvallen. Allereerst dat we 
ons allemaal razendsnel hebben kunnen aanpassen, zowel aan de strenge regels 
vanuit de overheid, als in onze werkomgeving om toch maar door te kunnen werken. 
Binnen een paar dagen was dat laatste met online werken ongeveer overal heel goed 
geregeld. Bestaand verzet tegen thuiswerken was natuurlijk vrij kansloos, maar het 
feit dat we dat nu al bijna vier maanden best goed en effectief doen, is wel opvallend. 

Wanneer ik namelijk de parallel trek met ons vakgebied ICT, zit de moeilijkheid 
bij de implementatie van ICT-systemen voor een heel groot deel in het 
verandermanagement. De nullen en enen werken (uiteindelijk…) vaak wel, maar 
‘’de gebruiker’’ heeft vaak veel weerstand tegen het veranderen van processen 
en systemen. Het kost dan enorm veel tijd en energie om die verandering te 
bewerkstelligen en nu, bij deze pandemie wanneer de noodzaak van veranderen 
onontkoombaar is, is verandermanagement nauwelijks ‘’een ding’’. Best bijzonder 
deze paradox, een crisis is blijkbaar nodig (wel met een goede persconferentie 😉) 
om veranderingen snel te realiseren. Tip voor de programmamanager?…..

Wat ook opvalt en al vaak besproken is, is de enorme creativiteit die opeens 
gemobiliseerd kon worden en ook dat heeft met noodzaak te maken. Ook voor 
ons geldt dat. Ook wij hechten sterk aan persoonlijk contact met onze partners 
en klanten en nu dat in één klap in real life niet meer mogelijk was, moesten we 
daar wat op verzinnen. Zo waren we als voorbeeld begonnen met kennissessies, 
de zogenaamde 4 O’Clock sessies die, om de naam eer aan te doen, om 4 uur in de 
middag startten en ook 4 uur duurden. Een succesvol concept, maar dat moest 
nu wel anders. We starten nog steeds om 4 uur, maar dan gedurende drie kwartier 
online in een interview setting over een relevant onderwerp.

En eigenlijk is dat ook wel praktisch: mooi aan het einde van de dag, geen reizen 
meer en in korte tijd een hoop kennis opdoen. Best een goed format om er in te 
houden en dat gaan we dus ook doen. De eerste is, terwijl u dit leest net geweest,  
de volgende staat voor september op de rol. 

En tot slot wat opvalt, is dat ook al werkt de online werkplek met videobellen goed, 
we toch allemaal behoefte hebben om elkaar ook in levende lijve te zien. Vanaf 1 juli 
mag dat al een stuk meer, maar nog steeds met beleid en afstand. Voor ons geldt, 
dat zodra het echt verantwoord is, wij graag weer onze bijeenkomsten in real life 
organiseren om u daar weer te ontmoeten. Tot die tijd houden we natuurlijk graag 
contact met u via alle andere wijzen van communicatie, o.a. deze nieuwsbrief. 

Voor nu veel leesplezier en een heel goede zomer toegewenst!

Peter Boonk
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A g e n d a

9 september
4 O’Clock sessie
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Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis in de regio 
Arnhem, waar ik als hoofd infrastructuur en werkplek 
verantwoordelijk ben voor de vakgroepen die de centrale 
infrastructuur bouwen en beheren. Deze afdeling bestaat 
uit de vakgroepen Technisch Applicatiebeheer (TAB), 
Telefonie Netwerk en Computerruimtes (TNC, Back-
up Databases Servers Storage en Security (BDSSS) en 
Werkplekbeheer(WPB). 

Gedurende de corona crisis was het voor ons aan de ene 
kant zoveel mogelijk thuis werken en aan de andere kant 
het ziekenhuis ondersteunen met het opschalen van de IC 
capaciteit en het nemen van maatregelen. 

DE IMPACT VAN DE 
CORONACRISIS  BI J 
RI JNSTATE

Hectische en gekke tijden, het roer compleet om en alles om de zorg zo goed en zo snel 

mogelijk te ondersteunen, zo kan ik de afgelopen periode het beste omschrijven
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Om het thuiswerken te faciliteren is het gelukt binnen twee 
weken Microsoft Teams live te brengen.. Heel even hebben 
we nog gewerkt met Zoom, maar al snel zijn we overgestapt 
op Teams. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ is een bekend 
gezegde en dat bleek bij ons inderdaad prima op te gaan: 
normaal gesproken zouden we namelijk voor zo een uitrol 
zomaar maanden tot een half jaar nemen. 

Voor al mijn vier vakgroepen zijn we direct overgestapt naar 
een minimale bezetting op locatie van één medewerker per 
vakgroep en ook van een wekelijks vakgroepoverleg naar 
daily stand-ups.  Deze verandering was groot omdat er 
binnen het ziekenhuis geen thuiswerkcultuur was, men was 
gewend dagelijks naar het Ziekenhuis te komen, daar vindt 
immers de zorg plaats. 
De daily stand-ups hebben het doel om aan de ene kant 
elkaar op de hoogte te houden, maar aan de andere kant 
genoeg feeling te houden met het team om daarmee de 
sociale kant van het werk enigszins te faciliteren. En dat 
was best hard nodig met een kleine 30 mannen in de vier 
vakgroepen! 

Het was Microsoft Teams wat de klok sloeg: alle overleggen 
verliepen via Teams, ook de bila’s, elk projectoverleg en zelfs 
alle lopende sollicitaties. En de nieuwe medewerker die per  
1 april startte, ook hij is volledig ingewerkt via Teams.

De prioriteit voor alle door te voeren ziekenhuisbrede 
maatregelen werd bepaald door het Crisis Beleidsteam, de 
opschaling van de IC capaciteit door een speciaal kernteam. 
Qua ondersteuning van het ziekenhuis hebben we in dat 
kader onder andere de volgende zaken doorgevoerd: 

• Het ondersteunen van de IC opschaling en het koppelen 
van nieuwe medische apparatuur aan het EPD. De 
benodigde apparatuur kwam uit allerlei hoeken en 
gaten, zoals Defensie, andere eigen ziekenhuis locaties 
(Rijnstate zit op 4 locaties), maar ook het terughalen van 
afgeschreven, maar nog goed functionerende apparatuur. 
En dat allemaal om op te schalen van 14 naar 40 IC bedden 
(met beademing); 

• Uitrol iPads voor de quarantaine afdelingen, zodat familie 
op afstand kon communiceren met de patiënten;

• Upgraden van tableau ten behoeve van het Corona 
dashboard;

• Uitrol van tokens voor remote toegang tot de 
thuiswerkplek;

• Implementeren en uitrollen van Microsoft teams;
• Het koppelen van paslezers aan medische PC’s  

(Alphatrons) voor versneld inloggen en aftekenen 
medicijnen;

• Implementatie van 2TWNTY4, een koppeling ten behoeve 
van de landelijk database voor beschikbare IC bedden 
(dit hebben we als één van de eerste ziekenhuizen 
geïmplementeerd).

• Ondersteuning voor inrichting triage-containers buiten 
Rijnstate, voor de eerste schifting van patiënten en 
bezoekers;

• Ondersteuning bij het selecteren en implementeren van 
Video Conference ruimtes, geïntegreerd met  Microsoft 
Teams en andere collaboration tools.

Met toch wel een klein beetje trots kijk ik terug op de 
afgelopen periode. Wij hebben ontzettend veel kunnen doen 
voor de zorg, zelden was IMT (ICT en Medische techniek) 
de belemmerende of vertragende factor. En dat allemaal 
terwijl “de winkel” gewoon open was. Beheer en support, 
maandelijkse patchrondes, IT audits, alles liep gewoon door. 
En wat we er volgens mij ook van geleerd hebben is dat:

1. Thuiswerken prima kan, volledig thuis is teveel, maar een 
combinatie van een aantal dagen thuis en een aantal 
dagen op locatie met het team is ideaal;

2. Wij best snel kunnen opschakelen, soms niet helemaal 
volgens het proces, maar het momentum en de vibe willen 
we wel graag vasthouden, juist om door te kunnen pakken 
op de digitale strategie;

3. Microsoft Teams enorm heeft bijgedragen aan de 
samenwerking, we pakken hierop door om meer 
functionaliteiten aan te zetten en uit te rollen;

4. Mensen zijn flexibel; hiermee doel ik op de medewerkers 
in mijn teams die het toch maar voor hun kiezen hebben 
gekregen om massaal thuis te werken, vaak hun kinderen 
thuis moesten onderwijzen, soms lastig een plekje thuis 
hadden om te werken, dan weer naar het ziekenhuis 
moesten komen, in beschermende kleding werden gehesen 
om op de COVID afdeling een storing op te lossen. Petje af!!

Sander Bungener,  

Hoofd Infrastructuur en 

Werkplek a.i., afdeling IMT, 

Rijnstate Ziekenhuis
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We zijn alweer toe aan de tweede Business Update 
van dit bijzondere jaar 2020.

In de tijd van extreme business ontwikkelingen 
(zowel positief als negatief), is 4Synergy met wat 
aanpassingen in de marktbenadering toch gewoon 
zichzelf gebleven. We blijven nu meer in contact met 
elkaar middels de verschillende video conference 
mogelijkheden. 
Gebaseerd op onze kernwaarden: persoonlijk, 
pragmatisch, professioneel en met passie, helpt het 
collectief nog steeds succesvol haar klanten. 

We merken dat vele aangesloten partners hard 
hebben gewerkt in de afgelopen maanden om de 
projecten of opdrachten weer tijdig af te ronden of 
weer naar een volgende sprint te brengen. Naast die 
eerdere opdrachten zijn er een paar die ik graag zou 
willen toelichten: 

• Als 4Synergy worden wij regelmatig benaderd door 
bestaande contacten in een nieuwe omgeving, 
weer mee te helpen met een verandering. Dit was 
ook de case bij Danone. Al 100 jaar is Danone actief 
en bij een ieder bekend van haar toetjes. ICT-wise 
stappen zij ook door en zijn in een cloudmigratie. 
Ze benaderden ons via één van onze partners en 
vroegen om een ervaren Cloudspecialist. Middels 
Mark Reijn hebben ze deze bij ons gevonden en 
Mark is gelijk aan de slag om hen verder te helpen 
op deze journey.

• Ook in het geval van een andere vraag van een oude 
bekende, kwam er een volgende vraag binnen van 
ook een internationaal bedrijf genaamd Globys. 
Globys ontwikkelt o.a. portalen voor haar klanten 
(zoals telecomproviders) om klanten toegang te 

geven tot hun gegevens. Door dergelijke self-service 
portals ervaren klanten een betere service terwijl 
het bedrijf aan de backoffice kant kosten bespaart. 
Win-Win dus. Maar goed, deze omgeving bestaat 
(door een recente overname) uit twee omgevingen 
waarbij de kosten en de interoperabiliteit te wensen 
over liet. Dus na wat gesprekken kwamen wij tot 
de conclusie dat onze (software) architect Erik de 
Voogd hen uitstekend kon helpen om een plan te 
maken om de juiste stappen in de juiste omgeving 
te zetten. Met een paar dagen werk is Globys nu 
weer op de juiste technologie koers gezet. 

• Vanuit onze klant Hünkemöller kwam de 
ondersteuningsvraag omtrent Business Analyse en 
architectuur. Middels onze partner Klaus Ratgers 
geven we invulling aan deze vraag. Klaus maakt 
o.a. requirements analyses, vertaalt user stories en 
is intermediair voor de business en verschillende 
software providers.

• Voor onze klant Fujitsu zijn wij als 4Synergy 
preferred partner voor de inzet van zelfstandige ICT-
professionals. Voor een tweetal klanten van Fujitsu 
in het noorden geven nu drie van onze partners 
ondersteuning bij de complexe projecten, nl. Bas 
Gerritsen, Jan Jakop Drabbe en Harmen Hoekstra. 

• Ook vanuit het Kadaster is de vraag gekomen voor 
een ICT specialist voor hun GeoInformatieSysteem. 
Joran Kapteins geeft hier sinds kort invulling aan 
als front-end developer.  

Naast bovenstaande nieuwe inzetten zijn er meer 
opdrachten gegund aan onze partners. Kortom: 
business as usual in unusual times.

Bus iness  Update
door Martin Rieff
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In deze bijzondere tijd heb je bijzondere 
manieren nodig om je gewone 
intermenselijke persoonlijke contact 
in stand te houden. Al direkt na de 
eerste social distancing maatregelen 
is 4Synergy overgestapt op de eerder 
gebruikte videocall mogelijkheden. Dit 
zowel tijdens interne maar ook externe 
meetings. Het proces van kennismaken, 
elkaar informeren en van elkaar leren 
middels coaching, is geen moment stil 
komen te staan ondanks de strikte 
naleving van de RIVM regels. 

Hiernaast een paar shots uit een aantal 
online meetings.

PERSOONLIJK  
CONTACT  
CORONA PROOF



6

In hun zoektocht naar digitale transformatie investeren veel bedrijven in 

IoT en de zgn. ABC-technologieën: Artificial Intelligence, Big Data en Cloud. 

Technisch is het verzamelen, verwerken en analyseren van data steeds 

makkelijker, en bovendien goedkoper dan ooit. Toch levert het bedrijven 

meestal niet wat ze ervan verwachten.  Een tech gestuurde business-

strategie staat bovenaan de digitale agenda van steeds meer organisaties. 

De vraag is nu hoe je op een verantwoorde wijze projecten ontwikkelt. Binnen 

de digitale transformatie is er te weinig aandacht voor de stijgende kosten 

van software, terwijl aandacht voor het aanpassen van legacy pure noodzaak 

is. Dat gaat veel verder dan een paar cosmetische ingrepen. Ik licht deze 

ongemakkelijke boodschap graag hier in het kort toe. 

DIGITALE  
TRANSFORMATIE
“I f  you  are  go ing  to  t ry,  
go  a l l  the  way.” 1 

door Peter Siepel 

1  Henry Charles Bukowski, 1975. 



Digitale transformatie is het wereldwijde geloof, met als 
heilige graal het vergroten van het concurrerend vermogen 
met onderscheidende cloud native softwareontwikkeling. 
Ondernemingen moeten in staat zijn sneller in te spelen op 
de moordende concurrentie en de transformatie zorgt ervoor 
dat dat mogelijk wordt. In die optimistische kijk naar de 
toekomst is nauwelijks ruimte voor negatieve boodschappen 
over de voortdurende uitdijende structuren in organisaties en 
stijgende kosten voor oude kernsystemen die het bestaande 
businessmodel aan de praat houden.  

Software ages like milk, not wine2. 
De ontwikkeling van het Internet en de Cloud verandert de 
onderlinge verhoudingen tussen consumenten en bedrijven 
permanent en steeds sneller. Dat vraagt voortdurend 
aandacht voor de aanpassing van software. In die software 
zit steeds meer het intellectueel eigendom van de 
organisatie. Doe je niets of te weinig dan bederft de software 
en het bedrijfsproces waar je bijstaat. 

Two speed-IT voldoet in ieder geval niet meer 
Binnen grote organisaties kozen veel CIO’s, luisterend 
naar adviezen van management consultants, voor een 
kunstmatige splitsing in IT, ook wel ‘Bimodal IT’ genoemd. 
Mode 1 software (synoniem voor de legacy) kon prima blijven 
draaien. ‘If it isn’t broke, don’t fix it’. De oudste applicaties 
verkeren in een freeze (niet aankomen), en de consequenties 
zijn vaak niet goed te overzien als je er iets aan verandert. 
Daar staat tegenover dat de houdbaarheid van legacy van 
een afstand eeuwig lijkt. 

De pijn nemen.  
Prikkels die aanmoedigen om eerst orde op zaken te stellen 
zijn er niet. Vaak speelt juist het omgekeerde: in het streven 
naar kostenbesparingen sneuvelen als eerste de kosten 
die gemakkelijk kunnen worden uitgesteld, zoals voor het 
saneren van een organisatiestructuur en het IT-landschap. 
Terwijl sommige onderdelen niet aangeraakt mogen worden, 
leveren commerciële doelen vaak voldoende druk op om toch 
te blijven sleutelen, veranderen en vernieuwen aan andere 
onderdelen van de verouderde IT-omgeving. Het helpt niet dat 
het onderhoud en beheer (lees: in stand houden) van legacy 
massaal wordt uitbesteed aan IT Managed Service Providers. 
Dat beheer staat niet meer op de payroll, maar het keert  
wel terug in een fikse maandelijkse rekening voor de inhuur 
van externen. 

Hoe nu verder?  
De belangrijkste uitdaging voor bedrijven is het ontwikkelen 
van projecten om het concurrerend vermogen te vergroten 
met onderscheidende softwareontwikkeling. Dat betekent 
wendbaar zijn en in hoog tempo kwalitatieve software 
ontwikkelen. Het oppakken, verpakken en verplaatsen van 
oude kernsystemen naar publieke clouds als AWS en Azure is 
een eerste stap, maar geen transformatie. Het wordt zelden 
goedkoper, want de onderliggende verouderde technieken 
voor softwareontwikkeling blijven ongemoeid. De verkleefde 
warboel aan oude IT en structuren moet worden aangepakt. 
Dit kost geld, maar niets doen aan het echte probleem 
ontneemt je vroeg of laat het vermogen om te concurreren.  
Kortom, digitale transformatie betekent niet alleen 
projectontwikkeling met de ABC-technologieën, 
maar ook opruimen van oude rommel en vertragende 
bottlenecks. Maak van het bestaande landschap een 
sterfhuisconstructie en bouw de nieuwe wereld parallel op. 
Zorg voor herstructurering in een nieuwe omgeving en stop 
de ontwikkeling in de oude omgeving. De beste route – de 
digitale strategie – is per bedrijf verschillend, maar er zijn  
vijf belangrijke elementen in de aanpak: 
 
1. Renoveer het applicatielandschap 
2. Pak de regie en controle over de kroonjuwelen terug 
3. Bereid de business voor op een reëel scenario 
4. Organiseer de kosten anders 
5. Pak je rust om te kunnen versnellen 

Ondernemen met tech is topsport en topmanagers moeten 
gaan inzien dat om sneller en leniger te worden, je zo nu en 
dan moet investeren in rust om jezelf voor te bereiden op een 
volgende topprestatie. Voor de board is het aanpakken van 
legacy een duivels dilemma, maar wie nu niet de pijn neemt, 
heeft over enkele jaren een nog groter probleem. Zo snel 
mogelijk je verlies nemen is het meest verstandige, maar wie 
ontwikkelt de projecten, brengt het ongemakkelijke nieuws 
en hakt de knoop door? 

Kom gerust in contact (info@4synergy.nl) om eens verder te 
praten wat de beste aanpak is in jullie situatie. 

72 Joshua Corman, 2015.
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4Synergy  in  
de  Soc ia l  Media
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Vakant ie :  
hoe  ver  je 
re i s t  hee f t 
n ie t s  met 
a f s tand te 
maken

Vakantie: hoe ver je reist heeft niets met afstand te maken.
Niemand had begin dit jaar gedacht dat onze vakanties 
bepaald zouden worden door mondiale omstandigheden en we 
proberen allemaal onze draai te vinden in deze nieuwe realiteit. 

Vakantie naar het buitenland, in ons eigen landje of gewoon 
lekker thuis. Sportief, een citytrip, cultuur of juist even 
heerlijk niks. Om de zomer lekker te starten hebben we 
onze aangesloten Consulting Partners een ‘vakantiepakket’ 
opgestuurd. Om de zomeravonden door te brengen met het 
gezin of gezellig met vrienden of familie. 

Maar ook onze klanten en Linked Partners zijn we natuurlijk niet 
vergeten. Tijdens één van onze netwerkavonden, waar wij elkaar 
normaliter zouden treffen, wilden wij ze graag wat tastbaars 
geven van 4Synergy, namelijk ons eerste eigen Magazine. Maar 
wij zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen en hebben deze, 
samen met een leesblad en webcamcover (om af en toe ook even 
af te kunnen schakelen) naar iedereen opgestuurd. Om mee 
nemen op vakantie of lekker te lezen in de tuin.
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De eers te  on l ine  
4  O’Clock  sess ie :  ‘ ’de  bes te 
d ig i ta le  on l ine  werkp lek ’’   
Nu onze fysieke kennissessies in Corona tijd geen doorgang 
kunnen vinden, hebben we 8 juli onze eerste online 4 O’Clock 
sessie georganiseerd: een kennissessie voor ons netwerk. 
Het onderwerp was uiterst relevant in deze tijd, namelijk wat 
is de beste digitale werkplek, is het Microsoft Office 365 of is 
het Google G Suite?

Twee ervaringsdeskundigen Tina Solos, IT Director Visma | Raet 
en Ruud Ramakers, Cloud Specialist bij 4Synergy hebben in 
een interview setting hun ervaringen bij Visma | Raet gedeeld. 
Daar leidden zij de migratie van Office 365 naar G Suite op het 
moment dat Corona toesloeg en iedereen noodgedwongen 
thuis moest werken. De vraag ‘Waarom een online werkplek?’ 
werd per direct beantwoord, maar andere vragen als waarom 
G Suite, en waar loop je tegenaan als je van Office 365 
migreert, waren minder makkelijk. Verandermanagement en 
communicatie bleken daar van groot belang. Op zich is dat 
niet zo verwonderlijk, maar hoe ze dat in de praktijk gedaan 
hebben leverde een boeiende sessie op.

De reacties waren positief en ook voor interactie was er 
ruimte. En zoals we hoopten, het smaakt naar meer en dat 
meer gaat ook komen: 
Zo staat de volgende  4 O’Clock sessie gepland op woensdag 
9 september. Sprekers zijn dan Mark van der Velden, 
manager Informatie- en Medische Technologie Rijnstate 
Ziekenhuis en Sander Bungener vanuit 4Synergy, momenteel 
hoofd Infrastructuur en Werkplek a.i. op diezelfde afdeling. 
Aan de orde komt o.a. de Obeya in Corona tijd. De Obeya is 
afkomstig uit Japan en betekent letterlijk ‘’grote kamer’’ en 
is een centraal gelegen fysieke ruimte waar alle targets, 
strategieën, korte- en lange termijn doelen voor iedereen 
zichtbaar aan de muur hangen. In de praktijk werkt 
het als een marktplaats van relevante informatie waar 
vergaderingen, dagstarts, brainstormsessies en toevallige 
ontmoetingen plaatsvinden. En hoe goed gaat dat in Corona 
tijd als iedereen er fysiek niet is? 
Nadere informatie volgt, maar noteer alvast 9 september, 
16.00 uur in uw agenda!



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.


