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Zorgen dat onze klanten klaar zijn en blijven voor de toekomst.

Samen met de klant digitale kansen helpen identificeren en benutten.

Onze missie

Onze visie



“De grootste uitdaging is de snelheid en complexiteit 

van digitale ontwikkelingen.”

The big change
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Technologie ontwikkelt zich exponentieel: afgelopen 25 jaar 
net zoveel ontwikkelingen als de 500 jaar ervoor.

Accelerating growth 
in technology



Hoe langer organisaties wachten 
met het toepassen van  juiste 
technologische ontwikkelingen, hoe 
moeilijker het wordt de innovatiekloof 
nog te dichten.
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79%“Maar liefst 79% van het Nederlands bedrijfsleven

is onvoldoende voorbereid op naderende

kritische digitale ontwikkelingen”
Rabobank 2020



Het kan ook anders 1: Microsoft
Vol ingezet op ‘servitization’

In 2015 werd Microsoft ingehaald door cloud-oplossingen van 
concurrenten. Microsoft gooide daarom het roer om en koos voor een 

krachtige strategie van servitization. De omzet vertienvoudigde en 
Microsoft werd opnieuw marktleider.



Het kan ook anders 2: Coolblue
Focus op ‘customer intimacy’

Tot 2015 was Coolblue een elektronicawinkel met concurrentie door 
internationale giganten. Coolblue stapte af van hun productgerichte 

strategie en zette de klant centraal: ‘alles voor een glimlach’. De 
omzet groeide met 400% tot maar liefst 2 miljard euro.



Het kan ook anders 3: DAF Trucks
Incrementele innovatie in DNA

Begin jaren ‘90 was DAF failliet en werd het bedrijf overgenomen door 
Paccar. Door een strategie van stap-voor-stap innoveren verfijnden ze 

hun processen en productieketens. Nu produceert DAF op 1 lopende 
band bijna 50 duizend vrijwel unieke trucks per jaar. 



Wat maakt deze bedrijven zo krachtig?

Innovatie zit in hun DNA

Ze maken weloverwogen keuzes

En hebben nauw contact met hun klanten



Optimaal voorbereid zijn op digitale innovaties

PERFECT INZICHT IN DIGITALE 

TRENDS HEBBEN

WELOVERWOGEN INNOVATIE 

KEUZES MAKEN

ZORGELOOS TASTBARE 

RESULTATEN BEHALEN



RedPack Innovators, uw partner voor digitale innovatie

Identificeren Uitproberen Implementeren
Efficiënt de juiste kansen 

spotten
Verwachting en rendement 

kleinschalig toetsen
Gecontroleerd op grotere 

schaal toepassen



Waar we u mee kunnen helpen

Market trendsCapabilities
Smart working:
Efficiënter én leuker werken 
met behulp slimme digital tools

Servitization:
Nieuwe rendabele en langdurige 
diensten ontwikkelen

Digital collaboration: 
Slimmer samenwerken: binnen 
en buiten organisaties

Innovation Strategy: 
Innovatie in het DNA van 
organisaties verankeren

Data Utilization:
Bestaande waardevolle data 
maximaal benutten
 
Disruptive Processing: 
Bedrijfsprocessen vanuit een 
frisse blik optimaliseren

Market trends

Innovation Strategy

Data
Utilization

Disruptive
Processing

Capabilities

Smart
Working

Digital
CollaborationServitization



De RedPack Innovators

Ian Bovelander
Customer Experience

Ian vindt dat innovatie in het 

bedrijfsleven gemakkelijk en 

toegankelijk moet zijn. Hij is sterk in 

het combineren van slimme software 

en talent van mensen. Met zijn ruime 

commerciële ervaring helpt hij de 

interactie tussen organisaties en hun 

klanten te optimaliseren.

Marnix Pilon
Disruptive Processing

Marnix gelooft in de kracht 

van continu verbeteren. Het 

optimaliseren van bedrijfsprocessen 

is zijn specialiteit. Met behulp van 

disruptive processing & smart 

tooling helpt hij organisaties 

efficiënter te maken en het werk van 

medewerkers leuker.

Dennis Wüstefeld
Project Management

Dennis heeft als doel digitale 

innovatie dichter bij het Nederlandse 

bedrijfsleven te brengen. Het 

leiden van projecten is zijn 

passie. Met zijn ruime ervaring 

in projectmanagement brengt hij 

veranderingen snel op gang en houdt 

hij deze op de juiste koers.

Kevin Hermes
Data Utilization

Kevin ziet dat digitale innovatie steeds 

meer de drijvende factor van succes 

word. Het maximaal benutten van data 

is zijn grote drijfveer. Met expertise 

op het gebied van governance, 

intelligence en data science helpt hij 

organisaties slimmer te maken en 

relaties met klanten te verdiepen.



Contact

It’s time to be prepared
Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven, Nederland

(+31) 6-23844600

info@redpackinnovators.nl

www.redpackinnovators.nl


