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BOER & CROON
ELK BEDRIJF EEN CONNECTED COMPANY

D
e toenemende beschikbaarheid van data heeft de rol van finance 
én IT in organisaties vergroot. Maar data heeft weinig waarde zon-
der de vertaalslag naar informatie, vindt Johan Traa, Partner 

Finance & Technology bij Boer & Croon.

“Wij definiëren informatiebehoeften van organisaties om strategische 
doelen te behalen, vertalen dit naar de beste technologie oplossing en 
ondersteunen bij uitrol en integratie hiervan.” Boer & Croon richt zich 
daarmee op de business-agenda van de CFO, CIO en CTO en de trans-
formatie van hun organisatie naar een connected company, stelt Traa.

De selectie van vendors vindt plaats op basis van een raamwerk van hel-
dere functionele en technische eisen. Zo ziet het management van een 
organisatie op basis van meetbare, toetsbare criteria waarom welke 
oplossingen het meest geschikt zijn. “Het gehanteerde bewezen raam-
werk is hetzelfde, de gewenste criteria verschilt per klant”, benadrukt 
Traa. “Meetbaar maatwerk per organisatie dus voor een goed onder-
bouwde beslissing.”

Boer & Croon begeleidt ook contractonderhandelingen en verzorgt - 
samen met de software- en implementatiepartner - de uitrol van het 
gekozen pakket. “Hier komt de connected company tot uiting. We bekij-
ken welke data een organisatie heeft, waar die beschikbaar is en wat er 
mee moet gebeuren om business-vragen en -uitdagingen duidelijk en 
eenduidig te beantwoorden.”

Tot slot helpt Boer & Croon met het embedden van een oplossing in de 
processen van een organisatie, met training van medewerkers en opzet-
ten van een supportafdeling - afhankelijk van omvang en complexiteit 
van een pakket. Traa: “We zijn pas klaar wanneer de klant in staat is de 
gekozen oplossing daadwerkelijk en duurzaam in te zetten.”  
“Elke uitdaging, een blijvend resultaat.” 

WWW.BOERCROON.NL

BRIGHTLANDS SMART 
SERVICES CAMPUS  
SMART SERVICES CAMPUS ALS PERFECTE 
DIGITALE VERSNELLER

V
an een regionale campus is de Brightlands Smart Services Campus 
uitgegroeid tot een van de zeven erkende landelijke Data Science 
& AI Hubs. “Onder de noemer AI-Hub Brightlands maken we deel 

uit van de Nederlandse AI Coalitie”, vertelt CEO Astrid Boeijen enthou-
siast. “Die heeft als doel om data science en AI als motor achter de 
Nederlandse economie te stimuleren. We doen dat hier met een aantal 
landelijke en regionale partners, waaronder TNO, het ministerie van 
BZK, Universiteit Maastricht en de gemeente Heerlen.

“We zetten in op het gebruik van digitalisering, data science en kunstma-
tige intelligentie in vier focusgebieden: de publieke sector, financiële 
dienstverlening, duurzaamheid en zorg en gezondheid. We kijken daarbij 
niet alleen naar de technologische mogelijkheden, maar ook naar hoe het 
valt bij de burger die er straks mee in aanraking komt. Met ons Public 
Services Lab helpen we gemeenten met hun digitaliserings- en innovatie-
vraagstukken, en met onze Digitale Werkplaats mkb doen we dat voor 
het mkb. We werken ook aan centra op gebied van financiële dienstverle-
ning en Smart Health. 

“In ons campusgebouw profiteren zo’n veertig organisaties van elkaars 
aanwezigheid, variërend van start-ups tot grote bedrijven als Accenture 
en mede-oprichter APG. De campus maakt bovendien deel uit van 
Brightlands, vier innovatiecampussen in Limburg waar meer dan 30.000 
optimisten werken aan  grote vraagstukken op het gebied van gezond-
heid, circulariteit, voeding en digitalisering.  “Een voordeel van innove-
ren in Limburg is dat het stukken makkelijker is om jong talent aan te 
trekken en om werknemers te huisvesten dan in de Randstad. Bovendien 
bieden we toegang tot het achterland in Duitsland en België. Bedrijven 
die interesse hebben in de mogelijkheden van onze campus, zijn van 
harte uitgenodigd om contact met me op te nemen.”

WWW.BRIGHTLANDS.COM/BRIGHTLANDS-SMART-SERVICES-CAMPUS


