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A lsChiefOperatingOfficervan
deconsultancygigantAccen-
ture reist Deblaere van het
enecontinentnaarhetande-
re. ‘Hij heeft daardoor een
unieke helikoptervisie over

de wereldeconomie’, vertellen zijn mede-
werkers. ‘Maarhij is zijnWest-Vlaamseroots
nooitvergeten.Hij staatmetbeidevoetenop
de grond.’ Deblaeremagdan een leger van
289.000 consultantsmee aansturen, hij be-
zoekt nog elkeweek persoonlijk een klant.
‘Dat is een van die eenvoudige zaken die je
alsconsultancybedrijf juistmoethebben.De
focus ligt niet op jezelf,maar opdeklant. Je
bentmaarzogoedals je laatsteproject’, legt
hijuit indecoulissenvandeEuropeanBusi-
ness Summit in Brussel.

Ubent nubijna vijf jaar operationeel di-
recteurvanAccenture.Hoeisdeeconomi-
schewereld indie periode veranderd?
JoDeblaere: ‘Decrisisheeft veel langeraan-
gesleept danmenhad gedacht. Er zijn ook
grote verschillen tussende landen. Sommi-
ge zijn snel gerecupereerd, andere zitten
nog altijd in het slop. Hetzelfde geldt voor
industriële sectoren.Pasdusopmetgemid-
delden. Voor 2008 gingende pijltjes overal
in dezelfde richting. Je kon de gemiddelde
trendals leidraadnemen.Nugaandepijlen
alle kantenuit. Datmaakt het complexer.’

Watbetekent dat voorAccenture?
Deblaere: ‘In hetWest-Vlaams zeggenwe:
‘Gemoet kort gedraaid zijn.’ Je moet agiel
kunnen inspelen op nieuwe omstandig-
heden. De bedrijfswereld staat voor grote
veranderingen.Onzeklantenzittenmidden
ineenprocesomechtdigitaleondernemin-
genteworden.Dedagendatmentechnolo-
gie louteralsnuttig instrumentbekijkt, zijn
voorbij. Digitale technologie is een ‘driver’
van de bedrijfsstrategie geworden. Ze be-
páált de strategie.’

Is de consultant van vandaag vergelijk-
baarmet die van vijf jaar geleden?
Deblaere: ‘Er is veelmeer diversiteit. Naast
de klassieke consultants en de IT-specialis-
tenhebbenweookdigitalemarketeers, ad-
ministratieveverwerkersenzelfsdoktersen
verpleegsters in dienst. Die laatsten helpen
Amerikaansegezondheidsbedrijvenbijhet
monitorenvandemedicatieaanpatiënten.’

Is dat ook iets voor Europa?
Deblaere: ‘Ja. In het Baskenlandwerkenwe
nualmeeaaneentechnologischeoplossing
die chronisch ziekenmonitort. De gezond-
heidsautoriteit heeft er de patiëntsegmen-
tatie verbeterd via het doorgedreven ge-
bruik van elektronischemedische dossiers.
De patiënten zijn thuis geconnecteerdmet
hetziekenhuisviaeensimpelXbox-systeem
metvideo.Dat isdriekeerwinst:dekwaliteit
vandezorg ishoger,depatiëntenervaring is
beter ende kosten liggen lager. De digitali-
sering vande gezondheidszorg biedt enor-
meopportuniteiten.Er liggentientallenmil-
jarden euro’s aan kostenbesparingen te ra-
pen in Europa, inclusief België.’

Accenturewerktvoorgrotemultinationa-
le bedrijven. Hebt u voldoende voeling
met de ‘disruptors’, jonge bedrijfjes als
UberofAirbnbdieopkortetijdeensector
op zijn kop zetten?
Deblaere: ‘In dezewereldwaarin het inter-
net een hefboom is, heb je inderdaad het
grotevoordeeldat jemeteengoedideekunt
‘opschalen’ met een nooit eerder geziene
snelheid.Wehoudendaaromdevingeraan
de pols vanmeerdere sectoren.Wehebben
researchlabo’s vanSiliconValley tot Peking.
Alleswateendienst iswaaropje jemakkelijk
kunt aansluiten, zit in de lift. Uber is een
voorbeeld op de business-to-consumer-
markt, maar je krijgt hetzelfde ook in de
business-to-businessmarkt. Daar gaat het
hele ‘disruption’-verhaal naartoe.’

Wat is er opkomst?
Deblaere: ‘Neem de autodeeldienst Drive
Now van BMW. Via een app kan je de
dichtstbijzijnde auto reserveren. Een chip-
kaart dient als sleutel. Je betaalt de autoper
minuut, enparkeer-enbrandstofkostenzijn
inbegrepen. Je koopt dus geen automeer,

maarminutenmobiliteit.Dat isopmaatvan
dedigitalegeneratie,dieeenautonietmeer
als statussymbool,maar louter als iets utili-
tairs bekijkt.’

‘Makers van grotemachines bouwen er
software in, zodat elkemachine via het in-
ternetautomatischeupdateskankrijgen.Te-
gelijk trekken ze een stroomgegevens bin-
nen: hoewordt diemachine gebruikt, hoe-
veel pannes zijn er, noem maar op. Het
continu delen van informatie creëert een
community. De klant koopt niet alleen de

machine,maar ook alle diensten voor per-
manente verbetering erbij.’

‘Nogeenstapverder.Erbestaanzakelijke
concepten in demijnbouwwaarbij graaf-
machines gefactureerd worden per opge-
graven ton. De klant betaalt volgens het
eindresultaat, de kosten van het apparaat
zijn geen zorg voor hem.’

‘Een grote bandenfirma is aan het expe-
rimenterenmet het idee bandennietmeer
alsproduct,maaralsdienst te verkopen.De
prijswordtberekendperafgelegdekilome-
ter. Bandenfirma’s beweren graag dat hun
banden langer lopen.Welnu, put yourmo-
neywhere yourmouth is. Nieuwemeetsys-
temen laten toe de afgelegde kilometers te
capteren.’

‘De digitaliseringmaakt dus niet louter
productiviteitsverhogingenmogelijk.Erko-

men nieuwe producten en diensten op de
markt. Die disruptie begin je nuook te zien
inde ‘hardcore’B2B-markt. Steldat3D-prin-
tingovereenpaar jaardoorbreekt,danstaat
dewereld op zijn kop.’

Wat verwacht u van 3D-printing?
Deblaere: ‘We gaan snel naar een wereld
waarbij metalen onderdelen niet meer in
een opslagplaats liggen,maar gewoon ter
plaatsegeprintworden. FedEx is indeVSnu
al hubs aan het uitrustenmet 3D-printers.
Soms zal 3D-printing de tussenliggende
maakindustrieoverbodigmaken.Een fasci-
nerendewereld.’

HoestaatEuropaervoorindie industriële
transformatie?
Deblaere: ‘Goedenslecht.Europaspendeert
2 procent van het bruto binnenlands pro-
ductaanonderzoekenontwikkeling.DeVS
zitten aan 2,8 procent, Zuid-Korea aan 3,6
procent enChina zit ook al tegen 2 procent
aan. China kopieert dus niet alleenmeer -
wat het nog altijd zeer goeddoet -maar zet
ook in op innovatie. De Europese arbeids-
productiviteit verbetert,maarnietzosnelals
in deVS.’

‘Demeeste experts schatten in dat de VS
koploper zijn in de digitale transformatie,
metdaarachterEuropa,gevolgddoorChina.
Ik ben er niet van overtuigd dat Europa de
kloof met de VS kan dichtrijden. Amerika
heeft innovatie inzijnDNAenheeftookdie
typischecultuurvandurfkapitaal enonder-
nemerschap.China isopkomst,maarzalEu-
ropanogniet zo snel inlopen.’

‘Uit onze enquêtes blijkt dat bijna twee
derdevandeEuropesebedrijfsleidersdeko-
mende twaalfmaanden inhuneigensector
groteveranderingenof zelfs transformaties
verwachtendoordedigitale technologie.En

ze beseffen: alswede bootmissen, gaanwe
marktaandeel verliezen. Ik denkdat ookde
EU-beleidsmakers dat begrijpen.’

EnBelgië?
Deblaere: ‘Prioriteitenkunnenvariërenper
land. Duitslandheeft zijn loonkosten goed
onder controle en verbeterde zijn arbeids-
flexibiliteit, het heeft eenwijde industriële
basis enmet Industry 4.0 een innovatiepro-
gramma dat door bondskanselier Angela
Merkel sterk ondersteund wordt. Dan is
‘Let’s go digital’ een prioriteit. In een land
met een loonkostenhandicap ligtdepriori-
teit elders. Maar ik zie toch grote politieke
consensusdat er ietsmoetgebeurenaande
loonkosten.’

Watmetuweigensector?Zalartificiële in-
telligentieconsultantsoverbodigmaken?
Deblaere: ‘Dat denk ik niet. We hebben
doorheendegeschiedenisal vakergehoord
dat er bij de volgende golf van automatise-
ring geen dienstverlenersmeer nodig zijn.
Het klopt dat steedsmeer bedrijfssoftware
als onlinedienst aangebodenwordt. Maar
de ‘cloud’ is niet zaligmakend,want bedrij-
venhoudensommigesystemenlieverprivé.
Dehele ‘interfacing’blijftwerkvoor IT-con-
sultantsophet terrein. Zomoet iemandhet
systeem voor personeelsbeheer linken aan
de financiële software.Wehebbennietmin-
derwerk dan vroeger, wel anderwerk.’
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‘ONE COMPANYMAN’
deWest-Vlaming Jo deblaere (52) ging
bijna 30 jaar geleden aan de slag bij
accenture (toen nog een onderdeel van
arthur andersen), na zijn studies han-
delsingenieur beleidsinformatica aan de
KU leuven. terwijl veel consultants na
enkele jaren andere oorden opzoeken,
is hij zijn hele carrière bij accenture ge-
bleven.
in 2006 werd deblaere operationeel
directeur van de miljardendivisie Out-
sourcing. in september 2009 klom hij op
tot Chief Operating Officer (COO), of de
wereldwijde nummer twee. Hij is ook de
hoofdverantwoordelijke voor de divisie
europa, die meer dan 20 landen telt.

De dagen dat men techno-
logie louter als nuttig instru-
ment bekijkt, zijn voorbij.

Bijna twee derde van
de Europese bedrijfsleiders
beseffen: als we de
boot missen, gaan we
marktaandeel verliezen.

‘Digitalerevolutiebereiktindustrie’
Internetinnovaties als Spotify ofAirbnbdagende traditionele zakenmodellenuit. ‘Diedisruptie
komterookaan indemaakindustrie’, voorspelt JoDeblaere, operationeeldirecteur vanAccenture.

Jo Deblaere: ‘We hebben niet minder werk dan vroeger, wel ander werk.’

REUS INCONSULTANCY
Wat: accenture is een internationaal
organisatieadviesbureau dat dien-
sten aanbiedt voor management,
technologie en outsourcing.
Omzet: 28,6 miljard dollar in 2013.
Aantal werknemers: 289.000.
Geplande aanwervingen in 2014:
60.000.
Verspreiding: actief in 56 landen.
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