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Maar hier gaat het om …

Aanleiding





Maar dit is er mis …



Mislukt project

• Alternatief voor luisterboek

• Voor kinderen vanaf 3 jaar

• Duitse start-up

• Salland embedded hard- en software

• Specificaties:
• Batterijgevoed
• RFID
• Wifi
• Cloud
• APP

Uiteindelijk:

• Hoge faalkosten Euro 150.000,-

• Klant kwijt



Hoe kan dat?

- Waarom interne crisis terwijl economie goed draait?

- IoT in opkomst, waarom wordt daar niet van geprofiteerd

- 2015 goed jaar (leek maar zo)

- Goede technische kennis

- Goede sfeer in bedrijf

- Organisatie op orde

- ISO9001 gecertificeerd



Help moment

- Externe expertise inschakelen
- iPM partners
- HR professional

- Good2Great

Eerste stappen:
- Van hiërarchisch naar team gestuurd
- Strategische herijking
- iPM traject starten
- Personeel – competenties bepalen en ontwikkelen
- MT doorlichten



Eigenschappen IoT projecten

- Meerdere samenwerkende partijen

- Voordelen voor hele organisatie 
(vergelijkbaar IT ontwikkelingen)

- Vele belanghebbenden (stakeholders)

- Vele technologische ontwikkelingen
- Elektronica, AI, blockchain ………

- Vele keuzes te maken
- Cloud (maatwerk, tool box, domein, hybride)
- Connectivity (Ethernet, wifi, xG, LTE-M1, NB-IoT, 

LoRa, SigFox ……)
- Things (modules, “make or buy”, maatwerk, chip 

ontwerp, processor families, SoC, embedded 
software, EOS etc)







Ervaringen uit het verleden
• Project is toch uurtje – factuurtje

• Hoge aantallen is per definitie  lage prijs

• Ik dacht dat (aannames) …..

• Klant niet durven of te laat vragen (wie gaat 
dat betalen?)

• Onderzoek tegen fixed price aanbieden

• “Leverancierskrediet is het goedkoopste 
krediet dat er is”

• Over de muur smijt cultuur

• “not invented here” syndroom





BIM – Building 
Information Modeling
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Concept fase

PoC
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ontwikkeling
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Opmerkingen concept fase

1. PoC\demonstrator is meer dan iets aantonen (technisch), het is ook 
om te overtuigen (belanghebbenden, beslissers).

2. Businnescase is voor alle betrokkenen relevant, ook de technici.

3. Vergeet de klant van de klant niet

4. Niet alleen de beslissers zijn relevant, voor draagvlak IoT is meer 
nodig (stakeholder analyse)



Valkuilen concept- en ontwikkelfase

1. Te vroeg naar ontwikkel- en engineeringfase

2. Technische over- en/of onderschatting (bekende 
versus nieuwe technologie)

3. Fout verwachtingspatroon bij de klant – gisteren 
klaar en mag niks kosten

4. Schaap met de 5 poten – alles er in willen hebben

5. Regie is geen regie, maar op den duur fixed price

6. Specificaties zijn specificaties (denkt de klant 
anders over)



Praktijk case uit het verleden



Specificaties

• Druksensoren in zitting en rug

• Accelerometer voor hoekmeting

• Draadloze interface (eigen protocol)

• Trilmotor

• Auto kalibratie

• Batterij gevoed (levensduur 7 jaar)

• User interface (label)



Businesscase

• Instelhulp voor de gebruiker

• Reductie ziekteverzuim als gevolg van slecht zitten

• ROI 2 jaar

Toekomst

• Bezettingsgraad gebouw

• Betalen voor gebruik

• Recycling



Bijzonderheden

• Klant was al 4 jaar bezig met een slimme bureaustoel

• Project was intern al besmet

• Uitgangspunt oud eigenaar was een dusdanige lage kostprijs dat het 
in alle stoelen gratis weggeven kan worden (max Euro 25,-)

• Betrokken partijen:
• TU Delft, Windesheim

• BMA Ergonomics, Salland

• Indirect diverse toeleveranciers

• Later: partij met bestaande cloud oplossing



Terugkijkend

• Demonstrator in 1,5 week

• Draadloze interface – toekomstgerichte keuze
• Wilde klant eerst eigenlijk helemaal niet

• Accelerometer op allerlaatste moment toegevoegd
• Eis van verkoop (te laat betrokken)
• op allerlaatste moment toegevoegd (1,5 jaar geduurd 

voordat het stabiel werd) -> faalkosten

• Klant niet eigenaar van data, ondanks ons advies.
• Meeliften bestaande oplossing

• Connectivity – stoelen -> gateway 1 -> gateway 2 -> cloud

• Koop argument klant van de klant “de beste stoel voor onze 
medewerkers”

• BMA kreeg innovatieve uitstraling (crisis overleeft?)



Huidige aanpak

• Geredeneerd vanuit de cloud -> connectivity -> product

• Bewust altijd PoC/demonstrator

• Belanghebbenden (stakeholder) analyse

• Roadmapping tijdens conceptfase

• Heldere businesscase discussie
• Inzicht klant van klant

• Keuze product, markt technologie

• Snelle signalering tijdens alle fases
• En dus betere communicatie



Wat zou er anders zijn 

• Klant eigenaar van data

• Efficiëntere connectivity

• Productprijs factor 2 goedkoper

• Lagere faalkosten (denk aan 
accelerometer)

• Kortere doorlooptijden, meerdere 
releases (roadmapping)

• Modulaire opzet





Anno 2019

• Klant overgeschakeld naar Azure omgeving

• Systeem modulair opgezet in 2016

Voordelen:

• Openen met smartphone mogelijk

• Connectivity
• 2G basis
• 4G mogelijk (+10% op productprijs)
• LTE-M1 in test
• Bluetooth – voor lokale service (in bedrijfstelling en diagnose)





Geleerde lessen IoT projecten
- Intern- en extern kunnen samenwerken is een 

voorwaarde

- Flexibiliteit is een gegeven, ook na definitieve 
specificaties

- Complexiteit is een gegeven

- Technologie vraagt om continue lerende 
organisatie

- Creativiteit en structuur bijten elkaar niet

- Relevant communicatie kan nooit te vaak 
gebeuren 

- Bepaal waar je goed in bent en werk samen



Specifieke aanpak IoT
- Bepaal integraal doel voor de organisatie met IoT en maak het 

onderdeel van de bedrijfsstrategie)

- Begin klein met een heldere businesscase (vanuit afdeling waar beste 
rendement is te halen), maar houdt het uiteindelijke doel in de gaten
i.v.m. strategische keuzes

- Denk vanuit de cloud (eigenlijk informatie)

- Ontwikkel roadmap en begin met quick wins
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