Dankzij IT groeide
scale-up iChoosr
naar 85 man in 5 landen
CASE STUDY

VAN START-UP NAAR SCALE-UP

Als start-up wil je doorgroeien naar scale-up. Maar slechts 0.4%
van de start-ups schalen ook daadwerkelijk… IT is hier vaak een
van de bottlenecks. Hoe zorg je dat IT een enabler is en blijft
voor groei? We spraken CTO Irsan Widarto van de hardgroeiende
internationale scale-up iChoosr over hoe hij de groeipijn
aanpakt. We beginnen met zijn drie gouden tips.

3 GOUDEN TIPS VOOR INTERNATIONALE SCALE-UPS
1. Zorg dat je als CTO ambitieus bent
Op technologisch vlak, maar zeker ook in de organisatie. Blijf altijd je team uitdagen. Houd
niet alleen de tent draaiende, maar zorg ook voor ambitie om door te groeien.

2. Verover als CTO je plek in het MT
Naast de CEO, CFO en CMO. Daarmee inspireer je ook je eigen team. Als manager ben je
vooral aan het beheren en meewerken. Als CTO praat je ook mee over hele bedrijf en
ontwikkel je visie. Voor mij persoonlijk staat die C in CTO overigens voor voor communication.
De eerste 6 maanden heb ik vooral veel gepraat, zaken transparant gemaakt, en IT weer op
het niveau gebracht waar het moest zijn.

3. Zet zo snel mogelijk lokale mensen neer
Deels kun je vanuit Nederland opereren, maar écht lokale presence en business
development, misschien zelfs wel met een lokaal support-team of developers, dat maakt het
verschil. Dat is natuurlijk wel sterk afhankelijk van je product of dienst. Maar zeker met het
vinden van klanten moet je lokale mensen hebben rondlopen die snel kunnen reageren,
vooral in een andere tijdzone.

OVER ICHOOSR

iChoosr, opgericht in 2008, is expert op het gebied van
groepsaankopen. Hun core business is het vinden en activeren
van consumenten voor energiecontracten, zonnepanelen en
asbestverwijdering. Ze zijn momenteel ook andere producten
aan het exploreren. iChoosr zit niet alleen in Nederland, maar
ook in België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en sinds
kort in Japan. Deze scale-up is hard gegroeid naar momenteel
85 man, en breidt nog steeds uit. Ze hebben inmiddels al 1,5
miljoen consumenten geholpen met hun slimme
groepsaankopen. En deze klanten hebben gezamenlijk ruim
460 miljoen euro bespaard.

DE UITDAGING:
VEROUDERDE TECHNOLOGIE ALS
BELEMMERING VOOR GROEI

Toen Irsan in 2017 binnenkwam bij iChoosr, werd er nog
gewerkt met een platform dat dateerde uit de beginjaren van
het bedrijf. Een organisch gegroeid IT-systeem. Die verouderde
technologie was moeilijk uit te breiden en moeilijk te
onderhouden. De IT-afdeling kon de ambities van de business
niet bijhouden.
Ook ging dit end-of-life platform de werving van nieuwe
getalenteerde mensen tegen. Geen enkele IT’er wil met oude
systemen werken. En dat is nogal belangrijk gezien de krappe
arbeidsmarkt. Maar ook omdat bijna een kwart van de
organisatie bestaat uit IT’ers.

“Ik wil ervoor zorgen dat het IT platform en het team
eromheen ervoor zorgen dat iChoosr kan doorgroeien naar
waar we willen staan in 2050: 50 miljoen deelnemers aan de
door iChoosr georganiseerde groepsaankopen. Dat is onze
missie. IT moet hierbij geen belemmering, maar juist een
driver zijn.“
Irsan, CTO bij iChoosr

DE OPLOSSING:
IT ALS DRIVER EN
ÉCHT IN DE VERSNELLING

Irsan vertelt: “Maak IT belangrijk! Dwing het af. Ik ben bij
iChoosr de eerste CTO. Daarvoor waren er IT-managers of
meewerkend voormannen. Plaats IT in een grotere context. Dan
kun je praten over hoe je met IT ook nieuwe business genereert.
Een voorbeeld daarvan is onze order fulfillment app: naast
intern gebruik, gaan we ook de leveranciers hierop aansluiten
om zo de customer journey nog beter te maken. Dit is echt een
voorbeeld waarbij IT een enabler is voor nieuwe business. Als er
meer leveranciers meedoen in een veiling, hebben we een
betere prijs, en is dat weer beter voor de klant.”
Irsan vervolgt: “Het IT-team is flink gegroeid sinds mijn komst,
maar we wilden nóg meer versnelling. Dat is de reden dat we
buiten de deur op zoek zijn gegaan naar experts. Via via
kwamen we bij Infi terecht, waar we gelijk een goede klik mee
hadden. Voor ons was het het belangrijk om te leren van de
ervaringen die Infi elders heeft opgedaan. Wat ons ook
aanspreekt bij Infi is dat ze verantwoordelijkheid willen dragen
en écht belangrijk willen zijn voor hun klant. Dat voelde als een
goede match.”

SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK

Als eerste project heeft Infi in 10 sprints van één week een order
fulfilment app gebouwd voor asbestsaneerders. In het verlengde
van deze applicatie werd er ook gewerkt aan een nieuwe
applicatie voor de klantenservice.
Irsan: “Hiermee heeft Infi bijgedragen op twee niveaus. Ten
eerste de bijdrage aan de realisatie van het versneld bouwen
van onze order fulfillment applicatie. Daarnaast heeft Infi met
haar kennis en best practices ons IT-team heel erg geholpen om
verder te komen. Ons eigen team heeft zich daardoor versneld
ontwikkeld. En dat was echt een fijne verrassing. Bij Infi werken
inhoudelijke nerds, maar ze zijn ook sociaal vaardig. En dat
communiceert erg prettig. Ook vind ik het heel sterk dat Infi
blijft vasthouden aan eigen kracht: 1 dag bij de klant en 1 dag
de klant bij Infi. Daar houden ze zich ook echt aan.”

“Infi heeft ons geweldig geholpen bij de bouw van een aantal
nieuwe webapplicaties waarmee we onze klanten en partners
nog beter kunnen helpen. Daarnaast leren we veel van hun
pragmatische aanpak en de "best practices" die ze meenemen
uit andere projecten.”
Irsan, CTO bij iChoosr

HET RESULTAAT:
IT ALS ENABLER VOOR
TOEKOMSTIGE GROEI

Volgens Irsan zijn de producten die Infi heeft gemaakt een
enabler voor de nieuwe stappen die iChoosr wil zetten. En het
stelt iChoosr in staat om sneller de shift te maken naar het
nieuwe platform. Irsan: “Het voelt niet als onze IT uitbesteden.
Nee, het is echt een samenwerking.”
Voor de klanten van iChoosr betekent het een soepelere
customer journey. En niet alleen voor klanten maar voor alle
stakeholders. Gebruiksvriendelijkheid en snelheid zijn hierbij
belangrijk.

“De werkwijze van Infi is echt een inspiratiebron voor ons team
geweest. Wij nemen het Infi-team dan ook als voorbeeld.”
Irsan, CTO bij iChoosr

TIPS VOOR HET BOUWEN VAN EEN
EIGEN DEVELOPMENT-TEAM

Hoe je goede IT-ers werft, verschilt natuurlijk per land. In
Nederland en België werft iChoosr via LinkedIn en
recruitmentbureaus. Verder heeft iChoosr een aantal Poolse
developers in dienst . Dat was eigenlijk een toevalstreffer,
aangezien een van de lead developers een tijdje in Warsaw heeft
gewoond. Natuurlijk heeft dat zo z’n uitdagingen. Irsan legt uit:
“Het is geen outsourcing of offshoring naar Polen. We zijn echt
één team, ook al zitten we op een andere locatie. We werken
met één backlog. Gelijkwaardigheid is hierbij echt belangrijk. We
bezoeken elkaar dan ook regelmatig.”
Irsan vervolgt: “Niet alleen het vinden maar ook het binden van
medewerkers is erg belangrijk. Dat doen wij vooral door met
nieuwe technologieën te werken en medewerkers continu uit te
dagen. Daarnaast zijn we een jong bedrijf, bieden we veel
vrijheid en zijn er weinig regeltjes. Zo zorgen wij voor een cultuur
waardoor mensen willen blijven.”

DE TOEKOMST: GROEIEN VANUIT
STABILITEIT

De afgelopen anderhalf jaar heeft iChoosr op IT-gebied een
goede, stabiele basis gelegd om de geplande groei van iChoosr
mogelijk te maken. Irsan: “Groei an sich is hierbij niet het doel.
Maar we blijven altijd kijken wat mogelijk is in de markt en wat
de organisatie aan kan.”

Ontwikkelen doen we samen
Bij Infi werken we met zo'n 40 nerds in Utrecht
en Amsterdam aan het met (corporate) starten scale-ups bouwen van de innovatieve
software die zij nodig hebben om de wereld te
veranderen. Klanten die we op die manier
helpen groeien zijn bijvoorbeeld
NLZIET, iChoosr en LiteBit, momenteel de
grootste crypto-beurs van Nederland.

“Van gedachten wisselen
over een idee? Neem
contact met me op!”
Daniel Roy
Algemeen directeur
daniel.roy@infi.nl
+31(0)6 2098 8361
infi.nl

