BENIEUWD
WAT MORGEN
BRENGT?

DE REIS NAAR
HET GROTE
ONBEKENDE
BIJ BENTACERA WERKEN WE VOOR
ONDERNEMERS. EEN SPECIAAL SLAG
MENSEN DIE OP EEN ZEKER MOMENT
DE BEWUSTE KEUZE HEBBEN GEMAAKT
HUN HART TE VOLGEN. ZIJ GINGEN
DAARMEE EEN AVONTUUR TEGEMOET.
Een sprong in het diepe die zij aangedurfd hebben
omdat ze zeker van hun zaak zijn. Omdat ze de
wereld iets te bieden hebben. Omdat ze een visie
hebben die iets kan toevoegen aan de markt
waarin ze actief zijn. Omdat ze het lef hebben op
onderzoek te gaan en in de voetsporen te treden
van ál die anderen die hen zijn voorgegaan.

Op de cover:

INEKE POSTMA

Eigenaar INUZ Attitude
for Women kledingzaken

DE KRACHT VAN DE GROEP...
WIJ ZIJN ER VOOR JOU EN JE ORGANISATIE.
SAMEN WERKEN WE - MET GISTEREN
ALS VERTREKPUNT EN DE KENNIS VAN
VANDAAG ALS LEIDRAAD - AAN DE DAG
VAN MORGEN.

Waarbij álle specialisaties die we in huis hebben,
elkaar versterken, ieder op zijn of haar eigen unieke
manier. Zoals een astronaut kan vertrouwen op de
kennis en kunde van technici en specialisten op
aarde, zo kun jij leunen op die van ons. Hiermee
adviseren en inspireren wij jou om je ambities
waar te maken. Van medewerker in het proces
tot adviseur en van dealmaker tot telefoniste;
iedereen speelt een onmisbare rol.

I HELP PUT PEOPLE
ON THE MOON

Toen de toenmalige president van Amerika,
John. F. Kennedy, in ‘62 aan een willekeurige
conciërge in het NASA hoofdkwartier vroeg
wat hij aan het doen was, antwoordde de
man: “I help put people on the moon”.
Het illustreert perfect hoe deze man zijn
bijdrage aan het grotere geheel zag.

DIT IS ONZE WERELD

WE LEVEN IN EEN WERELD WAARIN EXPONENTIËLE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG
ZORGT VOOR RADICALE VERANDERINGEN. WAAR WE ONS TIEN JAAR GELEDEN NOG NIET
KONDEN VOORSTELLEN DAT MENSELIJKE WERKNEMERS VERVANGEN ZOUDEN WORDEN
DOOR ROBOTS EN COMPUTERS, IS DIT INMIDDELS AL BIJ VEEL RELATIEF EENVOUDIGE EN
REPETERENDE WERKZAAMHEDEN HET GEVAL.
Verregaande automatisering betekent dat er enorm
veel winst te behalen is op het gebied van productiviteit
en efficiency. Maar daarmee houdt het niet op. Steeds
complexere taken kunnen in de toekomst door robots
en computers worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld
de rechtspraak: een algoritme
kan miljoenen rechtszaken en
uitspraken met elkaar vergelijken, kent álle regels van het
wetboek uit het hoofd en laat
menselijke emoties buiten
beschouwing, waardoor er een
volstrekt objectieve uitspraak
gedaan kan worden. Stel je eens
voor welke beroepen hierdoor
binnen het rechtssysteem
zouden kunnen vervallen.
Bob Dylan

THE TIMES
THEY ARE
A CHANGIN’

Het is tijd voor verandering!
Kunstmatige intelligentie, the internet of things,
zelflerende computers, zelfrijdende auto’s, big data en
quantum computing. Het zal allemaal onherroepelijk
leiden tot één uitkomst: technologie wedijvert om de
plek die wij als mens innemen op de arbeidsmarkt.
Technologie wordt superieur ten opzichte van onze
eigen menselijke (on)vermogens. Hele beroepsgroepen
en branches moeten hiermee leren om te gaan.

De vraag is: welke kansen liggen
hier voor jou als ondernemer en hoe
kan Bentacera hierin een richtinggevende
en ondersteunende rol spelen, zodat jij
duurzaam kunt blijven ondernemen.

Met de meeste chatbots kun je al een prima gesprek
aanknopen, waardoor je servicemedewerkers voor
andere taken worden ingezet.

De robots die hele stellingen met producten naar
orderpikkers brengen in het Amazon-magazijn.

Wat gaan zelfrijdende vervoermiddelen
betekenen voor de transportsector?

HELDERHEID!
HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN NAVIGEREN
IN EEN TIJD WAARIN ER EEN TSUNAMI
VAN VERANDERINGEN OP ONS AFKOMT?
NIEMAND KAN DE TOEKOMST VOORSPELLEN,
MAAR ONZE KRACHT IS DAT WIJ JE KUNNEN
HELPEN VERDER TE KIJKEN DAN DE WAAN
VAN ALLEDAG.
Als wij ‘bentaceren’, dan automatiseren we samen zoveel
mogelijk repeterende en tijdrovende administratieve pro-

cessen, zodat jij de nodige rust, ruimte en helderheid van
geest kunt krijgen om de toekomst onbevangen tegemoet
te kunnen treden. Met maximaal inzicht in je organisatie
en grip op de ingezette koers als resultaat. Gefundeerd op
de cijfers van gisteren en met de kennis van nu, helpen wij
je vooruit. Met de juiste inspiratie en nieuwe energie.

IN ESSENTIE GELOVEN WIJ IN
DE KRACHT VAN ‘HELDERHEID’

Wij streven dagelijks naar die momenten dat alles helder wordt en op zijn plaats valt. Wij streven naar maximale helderheid. Helderheid en begrip ten aanzien van
de cijfers. Helderheid en duidelijkheid ten aanzien van
de groei en ontwikkeling van je organisatie.

ONZE ROL...

HELDERHEIDVERSCHAFFER

BEN JIJ KLAAR
VOOR DE TOEKOMST?

DE TOEKOMST LACHT JE TOE
IN DE LOOP VAN DE TIJD HEBBEN WIJ EEN GROOT AANTAL ONDERNEMERS
VAN DICHTBIJ LEREN KENNEN. NET ALS DE BRANCHES WAARIN ZIJ ACTIEF
ZIJN. HIERDOOR PIKKEN WIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN, TRENDS EN
INNOVATIES VAAK ALS EERSTE OP. DAARNAAST BESCHIKKEN WE OVER
VELE SPECIALISTEN EN EXPERTS OP VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN.
ALLES BIJ ELKAAR LEVERT DAT EEN SCHAT VAN KENNIS OP, DIE ONS
INZICHT GEEFT IN DE SUCCESFACTOREN EN VALKUILEN DIE JOUW
ORGANISATIE KUNNEN MAKEN EN BREKEN.
Wij zijn positief over de toekomst en de kansen die de toekomst aan ondernemers biedt.
Wij willen aanjager zijn in een uitdagende tijd, waardoor jij op nieuwe manieren leert kijken naar
de koers van je organisatie en de markt waarin je actief bent. Het is aan ons om de kansen te
laten zien die voor jou in de toekomst verscholen liggen.
Bentacera staat bekend om het maken van tijd. Tijd die we met elkaar vrijmaken en die je
in jezelf en je organisatie kunt steken om klaar te zijn voor de toekomst, voordat je door diezelfde tijd wordt ingehaald en je concurrentie je voorbij streeft. Tijd om uit te zoeken waar
je heen wilt met je organisatie, met de helderheid van geest om de toekomst onbevangen
tegemoet te treden. Dát is wat wij voor jou willen en kunnen betekenen. Want wanneer tijd
en het juiste inzicht leidt tot een heldere kijk, ‘dan lacht de toekomst je toe’!

Gooitzen Boonstra

+

BENTACEREN

DAARMEE CREËREN
WE TIJD EN
HELDERHEID
‘Bentaceren’ is een wezenlijk onderdeel van onze
manier van werken. Het is voorwaardelijk om
ons ultieme doel te bereiken: de houdbaarheid
van jouw onderneming waarborgen.
Nu en in de toekomst.

HOE BEREIKEN WE EEN
HELDERE STATE OF MIND?

• WIJ MAKEN TIJD.

ZODAT JIJ TIJD KRIJGT VOOR BELANGRIJKE KEUZES.

• WIJ DAGEN UIT.
ONDERNEMEN KAN ALTIJD BETER.

•W
 IJ BIEDEN INZICHT
EN EXPERTISE.
WANT DE TOEKOMST WORDT COMPLEX.

•W
 IJ ZIJN DÉ PLEK WAAR JIJ ALS ONDERNEMER
KENNIS KUNT DELEN EN OPHALEN.
ZO STA JE NOOIT MEER ALLEEN.

• WIJ METEN ONZE PRESTATIE
AF AAN JOUW RESULTAAT.

DE TOEKOMST LACHT JE TOE

BENTACERA.NL

