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TALENT
Bain & Company wordt regelmatig onder-
scheiden als een van de beste werkgevers ter 
wereld. Het bedrijf biedt jong talent met de 
meest diverse achtergronden volop kansen om 
zich te ontplooien. “Onze organisatie bestaat 
uit zo’n 10.000 professionals, verspreid over 
58 kantoren in 37 landen”, zegt Diepeveen. “Je 
kunt vanuit een vaste locatie werken, maar als 
je wilt, zit je bij wijze van spreken morgen in 
Amerika, Azië of Afrika. We werken aan com-
plexe vraagstukken voor de top van verande-
ringsgezinde bedrijven. We doen dit met 
elkaar, als een hechte familie. Met passie, maar 
ook met een overtuiging die voortkomt uit 
excellente vakkennis. Als je hier als talent aan 
kunt bijdragen, is dat een geweldig uitgangs-
punt voor een mooie carrière.”

Grip op digitale 
transformatie

BERRY DIEPEVEEN

BAIN & COMPANY IS EEN VAN DE GROOTSTE STRATEGIEADVIESHUIZEN TER WERELD. 
DE MULTINATIONAL HELPT BEDRIJVEN BIJ HET REALISEREN VAN EEN DIGITALE 
TRANSFORMATIE DIE DAADWERKELIJK RESULTAAT OPLEVERT. “WE WERKEN VOOR 
 LEIDERS DIE DE TOEKOMST VORM WILLEN GEVEN.”

H oe plan je de beste route naar 
de pot met goud aan de hori-
zon? Voor menig MT een  
lastige horde. “Je ziet vaak dat 

dromers en doeners elkaar niet begrijpen als 
het om innovatie gaat”, zegt Berry Diepeveen, 
partner bij Bain & Company. “De uitdaging is 
hetzelfde, maar doeners denken aan morgen, 
dromers aan de toekomst. Onze unieke aanpak 
slaat een brug tussen deze werelden. Samen 
met een opdrachtgever stellen we een road-
map op over hoe de markt er over tien jaar uit 
zal zien. En wat vanuit de huidige kracht van 
een bedrijf de eerste concrete stap moet zijn 
om daar te komen. De andere stappen worden 
op hoofdlijnen beschreven, zodat er voldoende 

‘We koppelen  
elke stap in een 
veranderings- 
traject terug  
naar de essentie 
van de business’

ruimte blijft om in te spelen op nieuwe  
ontwikkelingen. De ervaring leert dat deze 
flexibele methode het meest succesvol is.” 

ORKESTREREN
Eindgebruikers en klanten eisen een vlekke-
loze customer journey. Diepeveen: “Veel 
bedrijven willen hun klantcontact perfectio- 
neren, maar weten niet precies hoe. Met als 
gevolg dat er frictie ontstaat en de klant weg is. 
Bij een digitale transformatie moet je de aan-
sturing van de organisatie op het klantcontact 
afstemmen, zorgen dat je over de juiste skills 
en IT-infrastructuur beschikt en het maximale 
uit je data halen. Een zeer complex maatwerk-
proces dat wij strak kunnen orkestreren.  
Vanuit onze rijke ervaring bij toonaangevende 
bedrijven analyseren we snel de pijnpunten en 
accelereren we naar de eerste stap op de road-
map. We kennen de beproefde werkwijzen, 
zodat we altijd de kwalitatief beste oplossin-
gen kiezen. Tegelijkertijd koppelen we bij 
iedere stap terug naar de business. We 
verliezen nooit uit het oog wat de drijfveer  
van innovatie is; een goed uitgevoerde digitale 
transformatie zorgt voor betere bedrijfsresul-
taten.” 
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