Insign.it:
Force21 gaf ons de
juiste mindset
KL ANTCASE

22 jaar geleden begon Insign.it vanuit de passie dat IT zoveel
beter kan. Als je IT op een goede manier inzet, dan is het effect
veel groter, was de gedachte van oprichter Leon Wijnhoven.
Dat bleek, want het bedrijf is in de loop van de jaren gegroeid met
een breed dienstenaanbod aan klanten in diverse sectoren. In 2021
was het tijd om de volgende stap te maken. Het bedrijf wilde groeien
en vroeg Force21 om advies hoe ze dat het beste konden doen. Wij
daagden ze uit met prikkelende vragen wat leidde tot een uniek
concept met duidelijke focus.
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De uitdaging:

groeien, maar hoe?
Insign.it was op dat
moment vooral een
projectorganisatie die
bedrijven hielp hun
IT-infrastructuur te
verbeteren.

Ze waren vooral sterk in het ontwerpen en realiseren van complexe ITomgevingen voor klanten in diverse sectoren, zoals de gezondheidszorg,
logistiek, maakindustrie, accountancy en het MKB.
Door de projectmatige positionering was het voor Insign.it lastiger om
de rol van partner over meerdere jaren te kunnen voeren, maar dat
was wel de wens. Hiervoor moest de propositie wijzigen als ook het
bijbehorende verdienmodel. Zo wilde Insign.it doorgroeien tot een van
de belangrijkste IT-spelers in de regio. In een aantal stappen kwam
Insign.it zelf tot de groeistrategie die bij hen past. Wij stelden hen de
juiste vragen om ze op weg te helpen.
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Stap 1

Wat zijn onze ambities en op
wie richten we ons?
In een aantal workshops bekeken we, hoe ze de gestelde
ambitie in meetbare doelstellingen kunnen vertalen.

Het advies was om eerst een keuze te maken op welke 4 branches ze
zich wilden gaan richten en op welk soort bedrijven, qua grootte. De
volgende stap was om aan te sluiten bij thema’s die relevant zijn voor
die doelgroep en het dienstenaanbod verder te standaardiseren.
Léon Lalieu was net aangetrokken als CEO, en sloot vanaf de 2e
workshop aan bij dit denkproces. Hij zegt daarover:

Léon Lalieu | CEO Insign.it

”De workshops daagden Insign.it vooral uit om anders te gaan
denken. Vanuit het portfolio moest duidelijker worden wat de
bijdrage van de verschillende diensten zijn aan de doelstellingen.
Welke toegevoegde waarde heeft de dienst? Hoe groeit deze?
Hoeveel klanten hebben we per dienst? Wat is de life cycle van
deze dienst? Maar ook: wie zijn wij en wat is onze positie?”
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Stap 2

Wie zijn wij en waarom komen
we elke dag naar kantoor?
Die vragen zijn belangrijk om de ziel van Insign.it in de

portfolio te laden. Daarom kwam ook het onderzoeken
van de eigen identiteit aan de orde tijdens de
workshops.

De identiteit van een organisatie bestaat uit het DNA en het Waarom.
Het DNA is wie je bent. Voor Insign.it bestaat deze onder andere uit
‘passie voor techniek’, ‘betrokken’, ‘betrouwbaar’ en ‘klant centraal’.
De Waarom is de reden waarom iedereen elke dag naar kantoor
komt. Deze blijkt bij Insign.it vooral te bestaan uit de enorme motivatie
om zaken slimmer en vaak beter neer te zetten. Vertaald betekent
dit dat Insign.it het IT-fundament wil leveren om organisaties te
laten excelleren. Een mooie missie om elke dag voor naar kantoor te
komen. Maar hoe zet je dat concreet om in je dienstverlening? Dat
was de volgende stap.

Insign.it wil het ITfundament leveren
om organisaties te
laten excelleren.
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Stap 3

Concretisering strategie: van
architect en aannemer tot
volwaardig IT-partner
Tot dan toe hield Insign.it zich vooral bezig
met ontwerp, design en de realisatie van

projecten, maar minder met het beheer of

de managed services van de projecten die

ze opleverden. Om te groeien als een partner
die gedurende langere tijd aangesloten blijft
bij haar klanten, zijn managed services de
perfecte opportunity.

Voor de klant is het immers prettig als ze het beheer
van de omgeving kunnen uitbesteden aan een partij
die bekend is met de IT-omgeving. 			
En Insign.it zelf is al bekend met het systeem. Daarom
werd managed service toegevoegd als pijler binnen het
dienstverleningspakket, naast ontwerp en uitvoering.
Vanuit de missie dat IT efficiënter kan om de business
te ondersteunen, ontbrak er nog een dienst, namelijk
Business Consultancy. De drijfveer van Insign.it is
immers dat het zoveel beter kan. Samen met de
klant verkent Insign.it waar het bedrijf naartoe wil en
hoe IT kan ondersteunen om dit sneller en efficiënter
te bereiken. IT wordt daarmee een ‘enabler’ van de
business in plaats van een commodity.
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De vier pijlers binnen de nieuwe dienstverlening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een
continu traject. Doordat Insign.it nu met managed services en business consultancy dichter bij de
klant blijft, kunnen ze na verloop van tijd, in samenwerking met de klant, meten of de gewenste effecten
zijn bereikt. Of dat er eventueel iets bijgesteld moet worden. Zo ‘ademt’ IT mee met de veranderingen
binnen de organisatie.
Ook werd in de workshops gekeken welke thema’s belangrijk zijn voor de gekozen doelgroep. Vooral
security en adoptie bleken thema’s waar Insign.it toegevoegde waarde kan bieden. Deze zal Insign.it
in alle vier de pijlers van haar dienstverlening verder uitbreiden. Hetzij zelf, hetzij in samenwerking met
gespecialiseerde partners.

Vooral security en adoptie bleken thema’s waar Insign.it
toegevoegde waarde kan bieden.

Met de vier pijlers en relevante thema’s als fundament van hun dienstverlening, is Insign.it nog meer
een volwaardig IT-partner geworden. Daarmee kan ze de missie om het IT-fundament te leveren om
organisaties te laten excelleren, waarmaken.

Business Consultancy

Ontwerp

Managed Services

Realisatie
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De unieke werkwijze
van Force21
De sessies van Force21 hebben gezorgd voor de juiste

mindset. De strategie heeft Insign.it zelf verder bedacht
en uitgewerkt.

Over de aanpak van Force21 is Léon duidelijk:
“Er was direct een goede klik. Ik vond ook de methodiek die Force21

hanteerde, uitermate plezierig en doeltreffend. Met hun vragen

pellen ze af tot de kern: wat zijn onze sterke punten en wie zijn
onze klanten? En bieden we alle soorten klanten hetzelfde? Wat is
de toegevoegde waarde van onze diensten?
Ze prikkelden ons tot het inzicht dat we nodig hadden om onze
strategie verder te concretiseren. Hun aanpak is uniek omdat ze zelf

uit de sector komen. Met die kennis van zaken kunnen ze soms heel
confronterende vragen of opmerkingen maken die je dwingen tot

nadenken. Ze benaderden het vraagstuk vanuit de inhoud. Daarom
waren ze voor ons een volwaardige gesprekspartner.
Behalve hun kennis en ons perspectief, hebben ze ook klanten
geïnterviewd om te horen hoe zij tegen ons aankijken. Het is immers
ook belangrijk om door de bril van de klant te kijken. Die input gaf ook
weer interessante inzichten.”
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Resultaten
Insign.it heeft begin 2022 de nieuwe koers ingezet. Te vroeg

nog om te meten in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. De
impact op de sales is al wel duidelijk. Er is nu al meer focus op
wie ze zich richten met welke diensten.

Het doorvoeren van de verandering vindt plaats langs de weg van de
geleidelijkheid. De lopende projecten worden namelijk gecontinueerd en ook
klanten moeten gewoon bediend worden.
Léon zegt over dit traject: “Het gaat niet zo zeer over het absolute eindpunt maar
over de koers die we samen met elkaar en onze klanten aan het varen zijn.
Hierbij speelt de juiste focus natuurlijk een erg belangrijke rol.
Dit kan ook helpen met het aantrekken van de juiste mensen, want zij zijn
essentieel in het verandertraject. Het helpt wel dat we nu in onze social media
campagnes heel duidelijk kunnen laten zien wie we zijn en waar we naartoe
willen. ”

Wanneer Force21 inhuren?
Op de vraag wat het juiste moment is om Force21 in te huren, zegt Léon:
“De IT-wereld is radicaal aan het veranderen. Ik denk dat elke IT-organisatie
worstelt hoe ze hiermee om moeten gaan. Als je je realiseert dat je als
organisatie moet veranderen, maar je niet weet welke keuzes je moet maken,
dan is het een goed moment om Thijs en Tjarko te bellen. Zij gaan die keuzes
niet voor je maken, maar helpen je wel kritisch na te denken over hoe je zelf de
juiste keuzes maakt.”

Is jouw organisatie toe aan meer focus om
verder te groeien? Bel of mail ons dan voor een
verkennend gesprek.
Neem contact op

FORCE21
Herenweg 15
3645 DE Vinkeveen
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www.force21.eu
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