
IN EEN JAAR EN ACHT MAANDEN EN GROTENDEELS ONLINE HIELPEN HET IT-CONSULTANCYBEDRIJF 

NOVISOURCE EN PARTNER ITANGO HET UTRECHTSE ORANJE FONDS DIGITAAL TE TRANSFORMEREN. 

RESULTAAT: HET EIGEN IT-TEAM VAN HET FONDS KAN DE DOORONTWIKKELING VAN DE NIEUWE 

SYSTEMEN ZELF VOORTZETTEN.

raakten, deed Riepma met een team van procesconsultants en 
andere afdelingen binnen het Oranje Fonds vooronderzoek hoe de 
processen anders konden worden ingericht. Medewerkers werd 
gevraagd om vanuit een nieuw perspectief naar hun werk en de 
organisatie te kijken. “We vroegen: is dit écht de optimale manier 
van werken? Medewerkers bleven elkaar daarna bevragen over het 

raakten, deed Riepma met een team van procesconsultants en 
andere afdelingen binnen het Oranje Fonds vooronderzoek hoe de 
processen anders konden worden ingericht. Medewerkers werd 
gevraagd om vanuit een nieuw perspectief naar hun werk en de 
organisatie te kijken. “We vroegen: is dit écht de optimale manier 
van werken? Medewerkers bleven elkaar daarna bevragen over het 

In het statige pand van het Oranje Fonds in Utrecht vertelt hoofd 
Financiën en Bedrijfsvoering Ida Riepma over de noodzaak om de 
automatisering van de goededoelenorganisatie te vernieuwen. 
“Wij wilden niet simpelweg de oude werkwijze opnieuw automa-
tiseren; wij wilden een nieuwe manier van werken invoeren.”
Voordat implementatiepartners Novisource en iTango betrokken 
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“Sinds corona is digitale aanwezigheid voor 
kleine ondernemers dé manier geworden 
om lokaal bestaansrecht te houden én 
de vleugels uit te slaan. Wij bieden als 
platformleverancier alle diensten die voor 
die kleine ondernemer, zoals een winkelier 
of horecaondernemer, het containerbegrip 
digitale transformatie naar de werkelijk-
heid vertalen. In de praktijk betekende dat 
tot voor een paar jaar geleden vooral een 
website en een domeinnaam, een digitaal 
uithangbordje.”
Binnen de online dynamiek die al sinds 2003 
speelt, heeft de coronapandemie volgens 
Veenstra echter een enorme verandering 
en versnelling van de digitale transformatie 
teweeggebracht die ook die winkelier en 
horecaondernemer heeft meegesleurd.

Veenstra: “Vaak waren dit digitale starters 
die eerder totaal niet stilstonden bij nut en 
noodzaak van digitale transformatie. Zoals 
een winkelier die tijdens de lockdowns 
zijn deuren moest sluiten en opeens een 
bestelsite met ‘click en collect’ moest 
optuigen om toch nog wat inkomsten en 
klanten vast te houden.”

Digitale starters
Reden voor MijnDomein om die digitale 
starters een simpel platform aan te bieden 
om ze stap voor stap aan de hand te 
nemen in deze digitale reis. Niet alleen voor 
het leveren van een hostingpakket, maar 
ook om een website te maken om klanten 
te kunnen blijven bedienen. “Daarmee 
zijn we een volledige onestopshop voor de 
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‘ We zijn een onestopshop voor  
de digitale starter geworden’

Digitale en business-
transformatie hand in hand

digitale starter geworden en de grootste 
websitebouwer van Nederland.”
Belangrijk daarbij is om het simpel, trans-
parant en betaalbaar te houden. Bijvoor-
beeld met een startbedrag van 49 euro, 
inclusief een website. Dat in combinatie 
met onestopshopping en ontzorging – ook 
onderhoud, security en beheer – werkt 
volgens Veenstra, gezien het grote aantal 
nieuwe klanten.

“Inmiddels kijken veel ondernemers 
ook vooruit. Digitale aanwezigheid biedt 
bijvoorbeeld die winkelier met een lokaal 
klantenbestand de mogelijkheid om zijn of 
haar vleugels regionaal of zelfs landelijk uit 
te slaan. Om nieuwe kansen te benutten 
waar ze nooit eerder aan hadden gedacht. 
Dát, meer nog dan compensatie van 
omzetverlies, is waar digitale transfor-
matie echt om gaat. Het geeft hen lokaal 
bestaansrecht én laat hen verder kijken. 
Zo gaan digitale en businesstransformatie 
hand in hand.”  

SINDS DE INTRODUCTIE 

VAN DE PC ZIT HERMAN VEENSTRA AL IN DE ICT. SINDS ENKELE JAREN IS HIJ ACTIEF BIJ MIJNDOMEIN,  

EEN HOSTINGPROVIDER DIE KLEINE ONDERNEMERS HELPT OM DE STAP NAAR DIGITALE AANWEZIGHEID  

TE ZETTEN. WANT OOK DE SPREEKWOORDELIJKE BAKKER OP DE HOEK KAN NIET MEER ZONDER. 

MIJNDOMEIN | Herman Veenstra

waarom van elke stap, elke handeling. Dat heeft veel opgele-
verd. Het was een ingrijpende operatie. Het ging niet alleen om 
het primaire proces, maar ook om de integratie met Finance.”
Een complicatie was het uitbreken van de coronapandemie in 
het voorjaar van 2020. Het Oranje Fonds wilde als de wiede-
weerga een hulpfonds opzetten om getroffenen te onder-
steunen. “Dat kostte met de oude systemen zó veel tijd; het 
was nauwelijks te doen. Dat leverde de sense of urgency om 
de transformatie in te zetten”, herinnert Riepma zich. 
“Achteraf denk je: hoe hebben we dit allemaal in een jaar en 
acht maanden, midden in een pandemie, klaargespeeld?”, 
zegt Jasper Beekwilder-Janson, eigenaar van iTango. “Alle 
succesfactoren voor een digitale transformatie waren er: 
commitment van het MT, een helder kader en een realisti-
sche digitalisering.”

Overwinning voor het team
Onder leiding van Novisource en iTango werd in de eerste 
fase de nieuwe workflow omgezet in een zogeheten minimum 

viable product, een basaal werkend systeem, dat in latere 
fasen werd uitgebreid met extra functies en mogelijkheden. 
De integratie met de financiële systemen kwam net voor de 
start van het nieuwe jaar gereed. “Die deadline was een over-
winning voor het hele team. We hadden online lief en leed  
met elkaar gedeeld en terwijl de rest van Nederland kerst- 
vakantie vierde was het projectteam bezig de puntjes op de i 
te zetten. Er werden tussen de bedrijven door coronababy’s 
geboren en mijn nieuwbouwhuis is opgeleverd, maar wij  
hebben het gered”, herinnert Didiér Adams van Novisource  

zich. Daarna was het tijd om een tandje terug te 
schakelen. “Het managementteam gaf ons 
daarvoor de ruimte. Als je te lang moet blijven 
pieken, hou je het niet vol. En bij het Oranje Fonds 
moest ook nog ander werk gebeuren naast het 
automatiseringsproject.”
Tijdens de digitale transformatie werd ook al 
vooruitgekeken. Hoe moest de organisatie 
verder na afloop van het project? “We hebben 
ons IT-team uitgebreid met een teamleider en 
een functioneel applicatiespecialist. IT is nu een 
volwaardig onderdeel van het fonds; we beseffen 
hoe belangrijk technologie voor ons is geworden. 
We werken nog steeds in sprints. Het transforma-
tieproject heeft een vliegwiel op gang gebracht”, 
zegt Riepma.

Overdracht van taken
Het is exact hoe Adams en Beekwilder-Janson 
hun taak zien. Beekwilder-Janson: “We werken 
via het two-in-a-boxprincipe, waarbij een externe 
aan een interne medewerker is gekoppeld. Hier-
mee blijft de kennis in huis. Als het eenmaal loopt, 
moet de organisatie het verder zelf kunnen. Vanaf 
het begin hebben wij in het project kennissessies 
georganiseerd. Daarna namen de medewerkers 
van het fonds een deel van de taken over. Dat ging 
sneller en makkelijker dan ze hadden gedacht. Zij 
kregen stap voor stap de kennis die niet aanwezig 
was voor de digitale transformatie.”
Hoe heeft het project het fonds verder veran-
derd? Riepma: “We werken sneller, hebben meer 
informatie beschikbaar, afdelingen zijn meer met 
elkaar verbonden en werken beter samen, stuur-
informatie is sneller voorhanden. De organisaties 
die steun vragen zitten zelf aan het roer: zij vullen 
aanvragen in, uploaden documenten en kunnen 
het beoordelingsproces volgen. Daardoor is er 
nog maar één versie van de waarheid. De formu-
lieren zijn eenvoudiger en begrijpelijker.”

Oranje petje
De bijzondere band die het projectteam onderling 
heeft opgebouwd brengt het team op 12 maart 
2022 weer samen tijdens NLdoet, een activiteit 
van het Oranje Fonds. “Wij gaan een Torteltuin 
beplanten om gemeenschappelijk wonen te 
stimuleren”, vertelt Beekwilder-Janson, die vorig 
jaar samen met zijn zoons een ecologische heg 
plantte bij de Molukse kerk in Houten. Adams 
heeft de tweedaagse vrijwilligersactie vorig jaar 
gemist. “Mijn schoonouders hebben toen drie 
maanden lang NLdoet gedaan in ons nieuwe 
huis”, lacht hij. Maar: “Wij houden een oranje 
petje op, ook nu het project is afgerond.”  
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‘ Achteraf denk je: hoe is dit  
ons in een pandemie in een jaar  
en acht maanden gelukt?’
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