
84  EMERCE 100  — APRIL 2020

men met de klant, zodat we altijd snel kunnen 
schakelen.”

KOPPEN BIJ ELKAAR
Jongerius: “We streven ernaar om onze  
‘factory’ tot een inspirerende omgeving te 
maken waar je continu innovatie in de lucht 
voelt hangen. Daarom proberen we de klant  
zo vaak mogelijk hierheen te halen en naast 
het team te laten zitten om de koppen bij 
elkaar te steken en toffe dingen te maken.” 

Klanten willen dat volgens Boogaard ook 
graag. “Zeker sinds we Tony’s Chocolonely als 
klant hebben! Nee serieus, je wilt dat ook het 
developmentteam met de klant samenwerkt in 
plaats van alleen de strateeg en product owner. 
Je krijgt alleen een goed product als iedereen 
in het team begrijpt wie de klant en de eind- 
gebruiker zijn en wat de businesscase is.”

Next step digital

MARK JONGERIUS, JETTA BOOGAARD EN DENNIS VAN DER KAAIJ

CREATIVE-SOFTWARE-DEVELOPMENTBUREAU BITFACTORY DOET MEER DAN LEKKERE CODE SCHRIJVEN EN MOOIE PROJECTEN DRAAIEN: HET VERDIEPT ZICH  
IN DE VRAAG ACHTER DE VRAAG EN BLIJFT NA LANCERING ACTIEF BETROKKEN OM SAMEN DOOR TE GROEIEN. DOORONTWIKKELING IN KLEINE, SNELLE STAPJES –  
AL TWINTIG JAAR.

D igitaal strateeg Dennis van der 
Kaaij omschrijft de missie van 
Bitfactory als ‘next step digi-
tal’. “We zetten samen de vol-

gende stap duidelijk neer en werken actief om 
de klant naar een volgend level te trekken. 
Samen met onze klanten digitaliseren we hun 
business met slimme en gebruiksvriendelijke 
digitale oplossingen, zoals enterprisewebsites, 
webapplicaties en commerce- en serviceplat-
formen.”  

Volgens directeur Mark Jongerius komt de 
kern van wat Bitfactory doet erop neer de 
klant te ontzorgen met gespecialiseerde klant-
teams. “We zijn een hechte, professionele club 
die van aanpakken weet, onder het motto: 
koppen bij elkaar en met kleine stapjes snel 
vooruit.”

‘Digitalisering 
vraagt om groot 
denken, maar met 
kleine stapjes naar 
je doel toewerken’

EINDKLANT IS EINDBAAS
“In de discovery-fase kruipen we zo snel 
mogelijk in de huid van de eindklant en kijken 
we waar we waarde kunnen toevoegen”, aldus 
Van der Kaaij. “We leven ons compleet in in 
wat de eindklant doet en wat de knelpunten 
zijn. Hoe kunnen we zijn leven makkelijker 
maken? Daar draait het om.”

Jongerius: “We doen ons best om samen met 
de klant de eindgebruikers aan tafel te krijgen, 
of we gaan naar hen toe. Soms zie je dat we 
daarna met een andere oplossing komen dan 
werd gevraagd, en dat de eindklant daar erg 
blij mee is. Zo helpen we de bedrijfsdoelstel-
lingen van onze klant realiseren. Vervolgens 
zet ons klantteam alles op alles om hen te 
ondersteunen bij verdere groei en het beheer.”

“Dat horen we ook terug van klanten die eer-
der ergens anders hebben gezeten”, beaamt 
strateeg Jetta Boogaard. “Andere bureaus  
kunnen best een mooi project draaien, maar 
daarna ontbreekt het aan service en onder-
steuning. Wij blijven de klant ondersteunen en 
vooruithelpen. Dankzij onze drie-eenheid van 
strateeg, product owner en servicemanager 
kunnen we op diverse niveaus één team vor-
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