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In een aantal sectoren zijn digitale transformaties 
die normaal jaren zouden hebben geduurd, in 
slechts enkele maanden voltooid. 

Andreas Tesch

Wat zijn de grote dingen die op ons afkomen en waar we 
nu al in mee moeten gaan?  
De toekomst is er al. Hij is alleen niet gelijkmatig verdeeld. Hij 
zal bestaan uit een voortzetting van een aantal dingen die we 
de laatste tijd onze manier van werken hebben zien verstoren.  
Automatisering, machine learning en artificiële 
intelligentie zullen duidelijk een dominante rol gaan 
spelen in allerlei sectoren. Kwantumcomputing en nieuwe 
vormen van massale real time gegevensverwerking 
zullen enorm worden. We zullen in staat zijn om snelle 
en goedkope versies van de wereld waarin we leven 
te simuleren, we zullen in staat zijn om elk aspect 
van een toeleveringsketen te volgen met behulp van 
sensoren en verbonden netwerken bij elke stap. We 
zullen allemaal moeten beginnen met CO2-registratie.

David Rowan

Vraag en Antwoord deelnemers
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In de reeks webinars From crisis to opportunity: what’s 
the future of trade? hebben wij een aantal van de 
belangrijkste vraagstukken onderzocht die van invloed 
zijn op de handel in 2021. Nu de vierde industriële 
revolutie steeds sneller gaat en Covid-19 ertoe leidt dat 
steeds meer bedrijven, organisaties en zelfs individuen 
gebruikmaken van digitale hulpmiddelen, wilden wij nader 
ingaan op de gevolgen van digitalisering voor de handel.

Geheel in deze geest gebruikten wij ook zelf digitale 
hulpmiddelen om een webinar te organiseren en 
wereldwijd uit te zenden, en nodigden we een panel uit 
om inzichten en stof tot nadenken te geven voor verdere 
discussie. Tot onze panelleden behoorden oprichter en 
redacteur van de Britse editie van WIRED en investeerder 
in startende technologiebedrijven, David Rowan, de 
oprichter en CEO van Trusted Shops, Jean-Marc Noël, 
de Executive Director International Credit bij Ingram 
Micro, Frédéric Wittemans, en Director Strategy and 
Corporate Development van Atradius, Dirk Hagener.

De standpunten van onze panelleden weerspiegelen 
niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Atradius. 
Opmerkingen of beschouwingen die tijdens het 
webinar werden gedeeld en in deze whitepaper zijn 
opgenomen, mogen niet worden opgevat als inzicht 
of advies van Atradius. Dit webinar werd ingeleid 
door Andreas Tesch, Chief Market Officer Atradius, en 
gemodereerd door Daisy McAndrew, journaliste.

De gevolgen van de digitalisering voor de handel

Trends in digitalisering en handel 
De digitalisering is tijdens de pandemie in een 
stroomversnelling geraakt en heeft gevolgen voor veel 
gebieden van het bedrijfsleven. Wat zijn de belangrijkste 
trends?

Digitalisering en e-commerce 
Online winkelen heeft tijdens de lockdowns een enorme 
vlucht genomen. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor 
de detailhandel?

Klanttevredenheid en vertrouwen 
Welke rol speelt vertrouwen bij digitale transacties, hoe 
beïnvloedt dit de reputatie van merken en hoe kunnen 
bedrijven klantloyaliteit bouwen en behouden? 

Waarom kopen als je het nieuwste model kunt huren? 
Hoe beïnvloedt de technologische vooruitgang de 
distributie- en toeleveringsketens? Wat is de rol van 
ontwikkelingen zoals Everything as a Service?

Menselijke interactie: iets uit het verleden? 
Hoe kunnen bedrijven nieuw talent vinden en in dienst 
nemen en met collega’s en met klanten communiceren? 
Wordt een hybride model het nieuwe normaal?

Technologie en data 
Hoe kunnen bedrijven technologie zoals AI gebruiken 
om kredietkwaliteit te beoordelen? Hoe past Atradius 
haar waardepropositie aan om in te spelen op trends in 
digitalisering?

Hoofdthema’s
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Versnelling van digitale adoptie
“Covid-19 betekent dat het onvermijdelijke plotseling 
onmiddellijk wordt.” Digitaal commentator en tech start-
up investeerder, David Rowan, is ondubbelzinnig in zijn 
bewering. De sterkste trend die digitale markten momenteel 
treft, gaat niet over de nieuwste uitvinding of dé IPO 
van het moment. Het is dat digitale transformaties, die 
normaalgesproken meerdere jaren hadden moeten duren, 
plotseling in een paar maanden werden voltooid. 
 
Hij is niet de enige die dit fenomeen vaststelt. Zijn collega-
panelleden op het webinar sluiten zich bij dit standpunt 
aan met opmerkingen uit hun eigen ervaringen. “Wat 
handel en e-commerce betreft, zie je dat je in 2020 vijf jaar 
vooruit bent gesprongen”, zei Jean-Marc Noël, CEO van 
Trusted Shops. Frédéric Wittemans, Executive Director 
International Credit bij Ingram Micro, zei: “De pandemie 
heeft de zaken echt in een stroomversnelling gebracht. 
We zien dus echt een sterke groei in cloudoplossingen. 
Er is een enorme vraag naar cloudplatforms.”

Trendwatchers hebben ook vastgesteld dat de digitalisering 
door de pandemie wordt versneld. Internet- en nieuwe-
technologieanalist Mary Meeker publiceert sinds 1995 elk 
jaar een Internet Trends Report. Vorig jaar brak ze met 
die traditie en publiceerde ze, wellicht als erkenning van 
de enorme omvang van wat ze meemaakte, samen met 
collega’s van haar technologie-investeringsfirma Bond een 
ander rapport, getiteld Our New World. Als we naar digitale 
transformatie kijken, komt de beoordeling van Bond overeen 

Belangrijkste trends 
in digitalisering

met die van ons panel: “Veel van deze trends van offline naar 
online bestaan al een tijdje - Covid-19 heeft ze alleen maar 
versneld.”¹ In de Chief Economists Outlook 2021 van het World 
Economic Forum wordt opgemerkt: “de pandemie heeft ook 
de automatisering van meer taken versneld.”² De Digital 
Economic Outlook van de OESO registreert het gewicht dat 
overheden aan digitale aangelegenheden toekennen: “Tegen 
medio 2020 hadden 34 OESO-landen een nationale digitale 
strategie ingevoerd die op de hoogste regeringsniveaus 
werd gecoördineerd, en besteedden zij meer aandacht aan 
opkomende digitale technologieën zoals AI, blockchain en 
5G-infrastructuur.”³ 
 
IoT, automatisering van robotprocessen en machine learning 
Andere trends in digitalisering zijn de toenemende 
automatisering van taken die voorheen door mensen werden 
gedaan, met name op het gebied van gegevensanalyse. 
Hieronder vallen ook machine learning en artificiële 
intelligentie. In de wereld van de handel zal het Internet of 
Things, IoT, naar verwachting een grote impact hebben met 
sensoren en verbonden netwerken die ons in staat stellen 
elk aspect van de toeleveringsketen te volgen. Zoals David 

1 Bond: Our New World 2020. 2 World Economic Forum: Chief Economists Outlook 2021. 3 OECD: Digital Economic Outlook November 2020.

Deelnemers Poll #1
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Zijn er internationale instellingen die op één lijn zitten 
met regeringen over digitale vraagstukken in plaats van 
organisaties die hun eigen normen vaststellen? 
Regelgevers komen vaak te laat en te zwaar op de 
proppen. Ze zijn vaak te traag om te controleren wat 
er gebeurt. Dus hoe beschermen we mensen tegen 
oplichting door corrupte bedrijven die misbruik 
maken van het online vertrouwen in je persoonlijke 
of bedrijfsmerk? Hoe zorgen we ervoor dat de 
regelgevende instanties snel optreden, maar ook de 
bedrijven die deze negatieve recensies hosten, de 
Trustpilot-achtige bedrijven, de Google- en Facebook-
achtige bedrijven? Wanneer je grote bedrijven met 
een monopoliepositie hebt, houden ze er niet van om 
verantwoording af te leggen. En dat is een probleem in 
een democratie.
David Rowan

Vraag en Antwoord deelnemers

Je loopt het risico om ‘geKodak-ed’ te 
worden, om een bedrijf te worden dat 
zich richt op de succesvolle winstgevende 
manier van doen van gisteren, nu de 
digitale realiteit radicaal verandert.

David Rowan

opmerkt, hebben we het afgelopen jaar al “een impuls 
gekregen om ervoor te zorgen dat het werkt. Als je de levering 
van beschermende medische apparatuur van China naar het 
westen probeert te traceren. Als je probeert te begrijpen hoe 
je computerchips bij je autofabriek krijgt als er problemen 
zijn om ze in de toeleveringsketen te krijgen. Het is duidelijk 
dat we in real time duidelijkheid nodig hebben over waar 
onderdelen zijn en hoe lang het duurt om ze te krijgen.”

Dergelijke trends zijn nu al zichtbaar in de start-ups op het 
gebied van expeditie die softwaresystemen ontwikkelen 
voor het automatiseren van processen zoals vrachtbrieven 
en technologie zoals Robotic Process Automation, software 
die is ontworpen voor het automatiseren van repetitieve 
digitale backoffi ce-taken die normaal door mensen worden 
uitgevoerd. David voorspelt ook dat machine learning en 
data analytics belangrijk zullen zijn voor de toekomstige 
monitoring van klimaatemissies. Hij zei: “Elk bedrijf staat 
nu onder druk van regelgevers, aandeelhouders en klanten 
om CO2-neutraal te zijn, en daarvoor verantwoording af te 
leggen. En plotseling zie ik overal digitaliseringsplatforms 
opduiken, er zijn er een heleboel in plaatsen als Berlijn, 
om te proberen organisaties te helpen meten en ze 
verantwoordelijk te houden voor waar ze CO2 genereren.”
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Digitalisering en e-commerce?

E-commerce is niets nieuws: de eerste onlineverkopen vonden 
al in de jaren negentig plaats. Wat wel nieuw is, is de snelheid 
waarmee e-commerce door consumenten wordt opgepikt. 
Tijdens de coronacrisis hebben veel regeringen lockdowns 
of verordeningen om thuis te blijven uitgevaardigd waarbij 
niet-essentiële winkels tijdelijk moesten worden gesloten. 
Detailhandelaren met een gevestigde sterke onlineaanwezigheid 
en toegang tot een bezorgnetwerk zagen hun verkoop 
toenemen, aangezien grote aantallen mensen online gingen 
winkelen. Retailgiganten Amazon en Alibaba meldden een 
verbazingwekkende groei. Amazon meldde voor het tweede 
kwartaal van 2020 een jaar-op-jaar omzetgroei van 47% voor 
e-commerce.⁴ Alibaba meldde een omzetpiek van 37% in het 
laatste kwartaal van 2020, vergeleken met dezelfde periode in 
2019.⁵ Kleinere retailers en onafhankelijken zagen hun online 
verkoop ook sterk stijgen. Uit een onderzoek van Shopify van 
september 2020 onder 10.000 consumenten in 11 landen bleek 
dat 84% online had gewinkeld sinds het begin van de pandemie.⁶ 
Zoals Jean-Marc Noël van Trusted Shops bevestigde: “Er is een 
enorme versnelling geweest. We zien dagelijks meer dan 1 
miljoen aankooptransacties via ons systeem.” 
 

Het aandeel van e-commerce - als je kijkt 
naar de adresseerbare detailhandelsverkoop 

- was iets van 7%. Nu in 2020, is het 16%. In 
het Verenigd Koninkrijk is het zelfs 26%.
Jean-Marc Noël

4 http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/amazon-ecommerce-sales-soar-amid-covid19 

5 http://www.retail-week.com/tech/alibaba-sales-surge-amid-chinas-rapid-covid-19-recovery/7036717.article?authent=1 

6 http://cdn.shopify.com/static/future-of-commerce/Shopify%20Future%20of%20Commerce%202021.pdf 

7 http://brc.org.uk/news/corporate-affairs/empty-shop-fronts-continue-to-soar

De andere kant van het verhaal is somberder. In een reactie 
op de situatie in het Verenigd Koninkrijk zei de Chief 
Executive van het British Retail Consortium het volgende: “De 
gedwongen sluiting van duizenden winkels tijdens het eerste 
kwartaal van 2021 heeft de toch al moeilijke omstandigheden 
voor de detailhandel nog verergerd. We schatten dat er sinds 
het begin van de pandemie ongeveer 5000 winkels minder 
zijn, wat betekent dat 1 op de 7 winkels nu leeg staat. 
 
Detailhandelaren die wat achter liepen met het invoeren van 
een digitale aanwezigheid hebben het ongetwijfeld moeilijk 
gehad. De pandemie heeft echter de bredere structurele 
problemen die van invloed zijn op de gezondheid van 
detailhandelaren alleen maar verergerd. Het antwoord voor 
veel retailers ligt online, maar de oplossing is veel complexer 
dan het maken van een website. Zoals Jean-Marc Noël tijdens 
het webinar opmerkte, leidt de vervanging van persoonlijke 

interacties door digitale interface tot een grotere behoefte 
aan vertrouwen. Hij zei: “Toen ik Trusted Shops in 2000 
oprichtte, hadden we een visie op een digitale wereld die we 
kunnen vertrouwen. En dat doen we met een combinatie van 
een vertrouwensmerk, dat certificeringsgericht is voor de 
consument, maar ook klantbeoordelingen, die zorgen voor 
wat wij het sociale bewijs noemen, maar ook voor heel veel 
informatie om als bedrijf te verbeteren.” 
 
Naast het belang van digitaal vertrouwen, noemde Jean-Marc 
software en de manier waarop mensen werken als twee 
belangrijke trends die van invloed zijn op e-commerce. Hij zei: 

“Software slaat toe in de wereld, breekt de waardeketen open 
en verstoort echt de detailhandel. Iedereen wil rechtstreeks 
gaan, iedereen wil data.” Dit is te zien bij merken die vroeger 
hun goederen aan winkels verkochten en die nu via hun 
eigen websites rechtstreeks aan consumenten verkopen, 
waarbij ze in feite met hun wederverkopers concurreren. Het 
is ook te zien in de explosieve groei van sociale media met 
platforms zoals Instagram, Facebook, TikTok en YouTube 
die merken de mogelijkheid bieden om rechtstreeks in 
contact te treden met consumenten, inclusief reclame en 
zelfs rechtstreekse verkoop (zoals met Instagram Shop).
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Een van de grootste uitdagingen waarmee bedrijven te 
maken krijgen wanneer ze handel drijven via digitale 
platforms is de kwestie van vertrouwen. Voor Jean-Marc Noël 
is het een goed beginpunt om te proberen te begrijpen wat 
vertrouwen is en waarom het belangrijk is. Hij omschreef 
het als een “smeermiddel” om interacties in het sociale en 
economische leven soepel te laten verlopen. Hij zei: “Stel je 
een wereld voor waarin je geen vertrouwen hebt. Dat zou 
waarschijnlijk onmogelijk zijn, dat zou waarschijnlijk ook 
innovatie verhinderen.” Hij vroeg het publiek na te denken 
over hun eigen benadering van online vertrouwen en wees 
erop dat velen van ons online reviews lezen voordat ze iets 
kopen of zakelijke beslissingen nemen. Hij zei: “Je gaat het 
internet op en je bent op dit moment bereid om een vreemde 
meer te vertrouwen dan een merk dat miljoenen uitgeeft 
aan reclame.” Hij beschreef deze stap - van merkgestuurde 
communicatie naar gebruikersbeoordelingen - als een 
verschuiving van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd 
vertrouwen.. 
 
Institutioneel vertrouwen faalt 
Jean-Marc voegde daaraan toe: “Tegenwoordig gaat 90% 
van de mensen op zoek naar recensies om een beslissing te 
nemen. Misschien wil je van baan veranderen? Dan check je 
dat bedrijf en wat de werknemers zeggen.”  
Hij beschreef dit als een soort perfecte storm waarin het 
institutionele vertrouwen faalt en waarschuwde het publiek 
om op de hoogte te blijven van digitale ontwikkelingen die 
de macht hebben om merkreputaties te beschadigen. Als 
voorbeeld van wat er momenteel mogelijk is, moedigde 
hij het publiek aan om eens te kijken naar de website 
thispersondoesnotexist.com.  

Klanttevredenheid 
en vertrouwen Als je een transparant systeem hebt, waarin 

duidelijk is hoe gegevens worden verzameld, 
opgeslagen en gebruikt, heb je veel meer 
vertrouwen dan in de oude wereld, waar er 
gezichtsloze organisaties waren die nogal 
vrij met je gegevens leken om te springen.

David Rowan
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Deze maakt gebruik van een artificiëel intelligentie-
algoritme dat generative adversarial network (GAN) wordt 
genoemd, om hyperrealistische beelden van nepmensen te 
creëren. Ze zien eruit als echte foto’s, behalve dat het foto’s 
zijn die door AI zijn gemaakt. Philip Wang zegt dat hij de 
site heeft ontwikkeld om te laten zien “hoeveel mensen 
in het duister tasten over AI en het potentieel ervan.”⁸

De macht is verschoven van het merk naar de consument 
Naast zijn waarschuwende noot erkende Jean-Marc dat 
vertrouwen een tweerichtingsrelatie is en dat, hoewel de 
macht is verschoven van het merk naar de consument, 
bedrijven heel veel kunnen doen om klantloyaliteit op te 
bouwen. Hij zei dat bedrijven in real time moeten begrijpen 
“wat mijn klanten denken over mijn bedrijf, en hoe verbind 
ik ervaringsgegevens met operationele gegevens om iets 
zinvols te maken?” Hij merkte op dat bedrijven die zich 
niet actief online met hun klanten bezighouden het risico 
lopen een “passief profiel” te ontwikkelen, een profiel dat 
volgens hem bijna altijd negatief is. De reden hiervoor is dat 
consumenten eerder geneigd zijn te klagen wanneer niet aan 
de normen is voldaan, dan dat ze lof toezwaaien wanneer dat 
wel het geval is. 

8 http://www.inverse.com/article/53414-this-person-does-not-exist-creator-interview



8

DE GEVOLGEN VAN DE DIGITALISERING VOOR DE HANDEL

Everything as a Service 
Een belangrijke technologische ontwikkeling die momenteel 
gevolgen heeft voor bedrijven en consumenten over de 
hele wereld, is de groei van de cloud en de ontwikkeling 
van de cloudgebaseerde ‘as a Service’-markt. Zoals Frédéric 
Wittemans in het webinar bevestigde: “We zien echt 
een sterke groei in cloudoplossingen. Er is een enorme 
vraag naar cloudplatforms. We zien dus echt wat ik een 
dematerialisatie zou noemen van de manier waarop zaken 
wordt gedaan, of je kunt het Everything as a Service noemen. 
Dus je gaat van Hardware as a Service naar Software as a 
Service en dit heeft uiteraard een grote impact op de manier 
waarop de toeleveringsketens worden georganiseerd.”

De wereldwijde Everything as a Service-markt, ook 
wel Anything-as-a-Service (XaaS) genoemd, wint aan 
momentum, met een geschatte groei in 2020 van ongeveer 
38,22%.⁹ In essentie zijn XaaS en de bijbehorende 
diensten, Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a 
Service (SaaS) en Platform as a Service, cloudgebaseerde 
verhuurmodellen. Velen van ons maken hier al dagelijks 
gebruik van in de vorm van entertainment streaming 
diensten zoals Netflix en Spotify. Door rekenkracht te 
huren van de enorme datacenters hoeven bedrijven die 
het SaaS-model gebruiken geen servers meer op locatie 
te plaatsen en kunnen zij niet alleen gegevens in de cloud 
opslaan, maar ook de nieuwste versies van software 

Waarom kopen als je het nieuwste model kunt huren?

leasen in plaats van licenties rechtstreeks te kopen. 

Door gebruik te maken van de monitoringcapaciteit van 
het IoT kunnen veel fabrikanten ook gebruikmaken 
van het XaaS-model. Rolls-Royce verhuurt bijvoorbeeld 
straalmotoren aan luchtvaartmaatschappijen en gebruikt 
gegevens van netwerken van IoT-sensoren om proactief 
onderhoud uit te voeren, hun klanten te helpen kosten te 
besparen en de operationele efficiëntie te verhogen.10

Uitdagingen rond XaaS en IoT 
Voor veel bedrijven heeft het XaaS-model een belangrijke rol 
gespeeld bij de ondersteuning van de toegenomen behoefte 
aan thuiswerken die we sinds het begin van de pandemie 
hebben gezien. Deze explosieve toename van de behoefte 
aan krachtige computers heeft echter ook nadelen. Zoals 
Frédéric opmerkte, is er nu een wereldwijd tekort aan de 
halfgeleiders die voor veel van deze technologieën nodig zijn. 
Hij voegde daaraan toe: “Een van de grote uitdagingen van 
het IoT is het achterliggende datacenter. Je moet de juiste 
partners en de juiste beveiliging vinden om tegelijkertijd 
toegang te hebben tot die gegevens in de juiste capaciteit. En, 
dit zal moeten worden beantwoord in termen van rechten, 
de rechten van beveiligingsoplossingen rond elk soort 
elektronisch apparaat.” Hij waarschuwde dat deze markten 
snel veranderen, “maar er is ook een hoop hype”. 

9 www.ingrammicrocloud.com/se/en/solutions-i-need-xaas 

10 forbes.com/sites/insights-intelai/2018/09/21/the-big-promise-of-everything-as-a-service-ongoing-revenue-smarter-services/?sh=80e3b337d7d0
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Hoe vermijden we te veel 
investeringen of het verkeerde soort 
investeringen in technologie? 
Er zijn specialisten in de wereld 
die je daarbij kunnen helpen. 
En Ingram Micro is een van die 
bedrijven die de IoT-oplossingen 
daadwerkelijk kanaliseert. We 
hebben onze specialisten intern en 
ook ontwikkelingslabs in Californië, 
die ons helpen te begrijpen wat de 
juiste trends zijn en waar je moet 
zijn. Dus als bedrijf proberen we de 
juiste oplossingen te vinden voor onze 
klanten en voor onze industrie, en hoe 
we hen kunnen helpen. 
Frédéric Wittemans

Vraag en Antwoord  
deelnemers

MAAKT UW BEDRIJF MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN EEN VAN DEZE INNOVATIES?

IN WELKE MATE HEEFT UW BEDRIJF, SINDS HET BEGIN 
VAN DE PANDEMIE, DIGITALISERING TOEGEPAST OM UW 
VERKOOP- EN DISTRIBUTIEMODELLEN TE VERANDEREN?

VEEL HELE-
MAAL 
NIET

2%

NIET 
VEEL

Onze vragen voorafgaand 
aan het webinar

We hebben vooraf 3 vragen gesteld.

We wilden een snelle momentopname maken van hoe 
bedrijven over de hele wereld nieuwe technologie adopteren 
en wat ze vinden van digitale transformatie, dus stelden 
we onze webinardeelnemers de volgende drie vragen.

9%

ROBOTICA / AUTOMATISERING / MACHINE WORKFORCE

BLOCKCHAIN

CRYPTOCURRENCIES

0%

INTERNET OF THINGS

CLOUDCOMPUTING / SAAS

3D-PRINTEN

4%

ANDERS, INVULLEN A.U.B.: BIG DATA / MEETINGS VIA VIDEO CONFERENCING / API’S

EEN BEETJE

KANS

82% 7%

NIET 
ZEKER

BEDREI-
GING

11%

ZIET U DIGITALE TRANSFORMATIE VOORAL ALS EEN 
KANS OF ALS EEN BEDREIGING VOOR UW BEDRIJF?

MACHINE LEARNING / ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

50%

50%

38%

27%

41% 48%

23%

12%

We zien een dematerialisatie 
van de manier waarop 
zaken wordt gedaan: alles 
wordt tegenwoordig een 
dienst genoemd. Hardware 
as a service, software as 
a service en dit heeft een 
grote impact op de manier 
waarop de toeleveringsketens 
worden georganiseerd.

Frédéric Wittemans
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Eén ding dat het afgelopen jaar is gebeurd, is dat we 
misschien digitaal meer verbonden zijn, maar dat we nooit 
minder verbonden zijn geweest met andere mensen in de 
echte wereld. Velen van ons hebben thuis moeten werken en 
bedrijven beginnen net uit te zoeken of ze post-pandemische 
hybride modellen van kantoor- en thuiswerken zullen 
invoeren. We vroegen het panel hoe bedrijven zijn omgegaan 
met de afwezigheid van menselijke interactie en hoe dat in 
de toekomst van invloed zal zijn op zaken als opleiding en 
werving van personeel. 
 
Klantcontact is belangrijk 
Frédéric Wittemans merkte op dat de beperkingen op 
menselijk contact niet alleen van invloed waren op de relaties 
tussen collega’s onderling, maar ook de normale patronen van 
klantcontact verstoorden. Hij zei: “Het is belangrijk om als 
bedrijf te begrijpen met wie je samenwerkt. Toen we niet op 
bezoek konden gaan bij klanten, moesten we andere manieren 
vinden. Ik kan voor mijn kredietteams met zekerheid zeggen 
dat we nooit zoveel contact met onze klanten hebben gehad 

Menselijke interactie: iets uit het verleden?

Deelnemers Poll #2

VERANDERT DIGITALISERING DE MANIER 
WAAROP U VERTROUWEN EN LOYALITEIT 
MET KLANTEN OPBOUWT?

HET ZAL ONZE 
WAARDEPROPOSITIE OP DE PROEF 

STELLEN EN HET RISICO BESTAAT 
DAT WE EEN COMMODITY WORDEN 

EN DAT ONZE SERVICE NIET 
LANGER EEN ONDERSCHEIDENDE 

FACTOR ZAL ZIJN

DE MANIER WAAROP WE 
MET KLANTEN OMGAAN 
ZAL VERANDEREN EN WE 
WETEN NOG NIET OF DIT 
GEVOLGEN ZAL HEBBEN 
VOOR LOYALITEIT EN 
VERTROUWEN

57% 21%
HET IS EEN STERKE 
STIMULANS VOOR 
KLANTENSERVICE, 
DUS VERTROUWEN 
EN LOYALITEIT IS 
VOOR ONS GEEN 
PROBLEEM

22%

Ondanks het digitale, is het aspect 
van de business dat niet mag worden 
vergeten, de persoonlijke gesprekken 
via Teams of Zoom of wat je ook wilt 
gebruiken, steeds belangrijker geworden.

Frédéric Wittemans
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als voorheen. Ja, het is misschien digitaal, maar de 
persoonlijke gesprekken via Teams of Zoom of wat je 
ook wilt gebruiken, zijn steeds belangrijker geworden.”

Frédéric legde ook uit dat zelfs als de verkoop laag 
was, het belangrijk was om de relaties in stand te 
houden en uit te zoeken hoe klanten in moeilijke 
situaties het best konden worden ondersteund. Hij 
zei: “het was een zeer belangrijke tijd voor ons om in 
contact te blijven met onze klanten om te begrijpen 
hoe we hen konden helpen bij het ontwikkelen van 
hun e-commerce oplossingen, of hoe we hen konden 
helpen bij het leveren van producten voor hen.”

Frédéric voegde eraan toe dat communicatie en gegevens 
belangrijk zijn omdat “de klanten van onze klanten 
misschien in de problemen zijn gekomen. Dus moeten 
we dat begrijpen. Het gebruik van big data is dus ineens 
zo veel belangrijker geworden, zowel intern als extern, 
om onze interne maar ook onze externe collega’s te 
begeleiden, door de verandering die we nu zien.”

Atradius is niet ver verwijderd van zijn 100e verjaardag. Maar 
misschien in tegenstelling tot menselijke bijna honderdjarigen 
die de neiging hebben technologie laat te gaan gebruiken, 
heeft het bedrijf in zijn benadering van technologie gelijke tred 
gehouden met de vooruitgang. Zoals Dirk Hagener uitlegde: “We 
hebben in deze technologie geïnvesteerd, we gebruiken web 
crawling en text mining. Het beheer van onze administratie is 
absoluut de focus op dit moment, voor efficiëntie en ook hoe 
we samenwerken met bedrijven en met onze partners.” 

Hoe past Atradius zich aan 
de digitaliseringstrends aan?

De gegevens die we op dit ogenblik 
ter beschikking hebben, kunnen beter 
en slimmer gebruikt worden, maar 
ik denk nog steeds dat de expertise 
van mensen, de relatie van mensen 
in zo’n business de sleutel blijft.

Dirk Hagenaar

Dirk was echter ook duidelijk door erop te wijzen dat deze 
geavanceerde tools slechts dat zijn, tools. Ze zijn nuttig 
om de kredietanalisten van Atradius informatie binnen 
handbereik te bieden en helpen hen om op een slimmere, 
efficiëntere manier te werken. Maar als het op waardecreatie 
en besluitvorming aankomt, zijn de kredietanalisten 
onvervangbaar. “Mensen zijn absoluut essentieel voor het 
opbouwen van vertrouwen in onze propositie”, zei hij.

Met het oog op de toekomst en de gebieden waar technologie verdere 
efficiëntie kan ondersteunen, zei Dirk dat het “zeer waardevol zou 
zijn om factuurinformatie in onze systemen te hebben, het systeem 
van een incassobedrijf, het systeem van een informatiebedrijf”. 
Live details over de status van een factuur, beveiligd en gedeeld 
in een gedistribueerd grootboek tussen de leverancier, zijn klant, 
de kredietverzekeraar, broker en elke andere relevante partij 
zou meer transparantie en efficiëntie kunnen brengen in elk 
onderdeel van het handelskrediet-, betalings- en incassoproces.

Kijkend naar de bredere markt voor debiteurenbeheer zei Dirk: 
“We zien in het landschap geen grote nieuwe spelers ontstaan. 
Het is nog steeds relatief duidelijk dat de belangrijkste bedrijven 
de verandering op dit gebied aansturen. Maar wat ook duidelijk 
is, is dat we gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling van 
platformen en ecosystemen”. Hij besloot: “We proberen onszelf 
te transformeren en met hen samen te werken, in plaats van af 
te wachten of het risico te lopen volledig te worden ingehaald.”

Bevordert of belemmert de AVG 
digitalisering en handel? 
De AVG is nuttig bij het gebruik van 
gegevens omdat er een groeiende 
behoefte is van gebruikers en klanten 
om te weten wat mensen met hun 
gegevens doen. De AVG zegt dat je 
transparant moet zijn over wat je 
met de gegevens doet. Maar software 
helpt bedrijven ook om AVG-beleid te 
implementeren en om dat op de juiste 
manier te doen. 
Jean-Marc Noël

Vraag en Antwoord 
deelnemers
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Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het voeren van 
een doeltreffend kredietbeheer zijn gegevens. Informatie 
waaruit blijkt dat een bedrijf, een sector of een markt 
moeilijkheden ondervindt die tot wanbetaling kunnen 
leiden, is van onschatbare waarde wanneer het erom 
gaat risico’s te beoordelen en te beslissen of krediet moet 
worden verleend en, zo ja, tegen welke voorwaarden.

De explosieve digitalisering van de afgelopen jaren heeft geleid 
tot het ontstaan van een enorme hoeveelheid nieuwe gegevens. 
Van met het IoT verbonden machines, tot miljoenen online 
reviews, tot blogberichten, rapporten, de online publicatie van 
jaarrekeningen en jaarverslagen. Digitale innovatie heeft echter 
ook geresulteerd in tools om te helpen bij het verzamelen, 
ordenen, verwerken en analyseren van deze gegevens. 
Van text mining en web crawling tot Big Data en machine 
learning: een risicoanalist heeft nu toegang tot een hoeveelheid 
gegevens waarvan het verzamelen een paar jaar geleden 
nog weken zou hebben geduurd. Vandaag kan de analist ze 
verzamelen nog voor hij of zij ‘s morgens koffie heeft gezet.

Dirk Hagener, Director Strategy and Corporate Development 
van Atradius, verwees hiernaar in het webinar. Hij zei: “Data 
is nu een soort commodity en is veel meer beschikbaar. Er 
zijn veel tools beschikbaar.” Een groter volume aan data staat 
echter niet gelijk aan ‘beter’. Naast vragen over de kwaliteit 
van deze grote hoeveelheid gegevens, vroeg Dirk ons ook 
na te denken over de manier waarop gegevens van het 

Technologie en gegevens

Vraag en Antwoord deelnemers

Moeten we niet eerst denken aan het optimaliseren 
van onze processen alvorens over te gaan tot een 
geëvolueerde digitalisering?  
Ik zou zeggen van wel, van mijn kant, want ik denk dat 
er nog veel huiswerk te doen is. Maar om daar waarde in 
te creëren denk ik dat we de expertise moeten inbrengen 
die we hebben en niet alleen digitalisering. Digitalisering 
zal ons in dit stadium heel erg helpen op het gebied van 
efficiëntie. En om vervolgens waarde te creëren, moeten 
onze mensen zich richten op het creëren van proposities 
die aantrekkelijk zijn in de creditmanagementmarkt. 
Dirk Hagener

Het is zeer de vraag hoe gegevens van 
het ene systeem naar het andere kunnen 
worden getransformeerd, vooral het 
debiteurenbeheer is vrij complex.

Dirk Hagener
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AI – Artificiële intelligentie 
AI maakt gebruik van algoritmen om informatie van sensoren, 
digitale gegevens of andere input, waaronder realtimegegevens, 
te verwerken tot analyses of op beslissingen gebaseerde 
acties. AI wordt momenteel gebruikt in medische diagnoses, 
zoekmachines, stemherkenning en autonome voertuigen. 
 
Big Data 
Grote hoeveelheden informatie, waaronder complexe datasets, 
die zowel gestructureerd als ongestructureerd materiaal van 
variabele kwaliteit kunnen omvatten, die met grote snelheid 
kan worden verzameld. 
 
Blockchain 
Een gedecentraliseerde lijst van records (blokken genaamd) 
die digitale tijdstempels hebben en in chronologische volgorde 
aan elkaar zijn gekoppeld. Deze koppeling betekent dat als 
een stuk informatie op een later tijdstip wordt gewijzigd - of 
gemanipuleerd - dit gevolgen heeft voor en kan worden 
gezien door alle andere schakels (gebruikers) in de keten.

Cloudplatform 
Maakt gebruik van een netwerk van externe servers op het 
internet voor de opslag, het beheer en de verwerking van 
gegevens, in plaats van een lokale server of een personal 
computer. De servers bevinden zich meestal in specifieke 
datacentra en maken ‘as a service’ - of XaaS - modellen mogelijk.

Distributiegrootboek 
Databases die worden gedeeld en gesynchroniseerd over een 
netwerk van mensen, meestal op verschillende locaties.

IoT - Internet of Things 
Slimme apparaten die met het internet verbonden 
zijn en met elkaar in verbinding kunnen staan. Van 
koelkasten tot telefoons en zelfs sensoren op 
productielijnen, het IoT omvat miljarden apparaten.

Machine learning 
Machine learning is een vorm van AI waarbij algoritmen 
worden gebruikt om een computer te helpen een cumulatieve 
dataset op te bouwen om patronen te identificeren en 
beslissingen te nemen met minimale menselijke tussenkomst.

RPA - Robotprocesautomatisering 
Softwaretechnologie om computergestuurde acties te 
automatiseren. Een RPA-systeem kan bijvoorbeeld e-mails 
met facturen identificeren, de gegevens extraheren 
en deze verwerken in een boekhoudsysteem.

Tekst mining 
Het proces van het afleiden van informatie van 
hoge kwaliteit uit tekst. Hierbij kan het gaan om het 
verkrijgen van inzichten, patronen en trends in zelfs 
grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens.

Web crawling 
Soms ook spider of spiderbot genoemd. Dit 
zoekprogramma doorzoekt systematisch het 
World Wide Web en indexeert inhoud.

Woordenlijst

ene systeem naar het andere worden overgebracht en hoe 
kwetsbaar dat is voor eventueel knoeiwerk. De beveiliging 
die wordt geboden door technologie als blockchain en 
distributiegrootboek zijn ongetwijfeld belangrijk op dit vlak. 

Terugkomend op een eerdere discussie tijdens het webinar, 
kwam Dirk terug op de kwestie van vertrouwen. Hij vroeg 
zich af: “in hoeverre kunnen we bijvoorbeeld sociale media 
vertrouwen? We hebben technologieën, zoals web crawling 
of machine learning en text mining, die ons daarbij helpen, 
maar het is de vraag hoeveel gewicht we aan deze informatie 
kunnen geven.” Uiteindelijk zijn dit vragen die alleen door 
de risicoanalist of underwriter kunnen worden beantwoord. 
Zoals Dirk het formuleerde: “Ik denk dat sociaal kapitaal, 
de expertise van mensen en de relaties tussen mensen 
in het bedrijfsleven, nog steeds de sleutel vormen.”
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Deelnemers Poll #3

WAT VINDT U VAN MOGELIJKE VERANDERINGEN IN 
UW EIGEN ROL ALS GEVOLG VAN DE DIGITALISERING?

ONGERUSTENTHOUSIAST

44% 2%
VOORBEREID

22%
ONZEKER

31%
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Als u deze whitepaper nuttig vond, kunt u terecht op 
onze website www.atradius.be. Daar vindt u nog veel 
meer Atradius-publicaties over de wereldeconomie, zoals 
landenrapporten, sectoranalyses, advies over credit 
management en studies over actuele bedrijfsvraagstukken.

Dit artikel geeft de standpunten weer van het virtuele panel 
van het webinar en is niet noodzakelijk een weergave van 
de standpunten van Atradius. Bezoek het Atradius YouTube-
kanaal voor een korte videosamenvatting van het webinar.


