== Persbericht ==
Knab wint IT Project of the Year Award
Award legt nadruk op belang van de innovatieve kracht van IT
‘s-Hertogenbosch, 20 september 2013 – Tijdschrift IT Management en ICT Media hebben 19
september jl. de IT Project of the Year Award uitgereikt aan Knab. De Award is een erkenning voor de
innovatieve manier waarop deze nieuwe speler in de bancaire markt de mogelijkheden van IT heeft
benut.
Winnaar: Knab
De eerste prijs viel toe aan Knab en werd uitgereikt aan oprichter en CEO René Frijters. Bij de
uitreiking wees juryvoorzitter prof. dr. Hans Borgman op de grote mogelijkheden die IT biedt om op
zakelijk gebied nieuwe wegen in te slaan. Knab heeft volgens de jury deze mogelijkheden uitstekend
onderkend en ingezet om een geheel nieuw businessmodel te ontwikkelen. Knab stelt consequent de
klant en niet de eigen producten of diensten centraal. Dit komt tot uiting in de website en de app van
de bank, maar ook in de gekozen IT- en informatiearchitectuur.
De benadering van Knab heeft zich het afgelopen jaar, na alle publiciteit rondom de lancering, in de
praktijk bewezen. Alle reden voor de jury om Knab tot winnaar van de IT Project of the Year Award
2013 uit te roepen.
Tweede prijs: ANWB
De tweede prijs was bestemd voor de ANWB. Deze bekende organisatie zag zich gesteld voor de taak
een nieuwe applicatie voor de Wegenwacht te ontwikkelen. Met deze applicatie is de wegenwachter
gegarandeerd altijd online en heeft hij meer informatie dan voorheen tot zijn beschikking. De jury
beoordeelde de ‘Wegenwacht-applicatie’ als innovatief omdat deze is voorbereid op de inzet van
nieuwe technologieën en vooral ook nieuwe diensten voor ANWB-leden. Een compliment gaf de jury
voor de uitstekende manier waarop de ANWB de medewerkers van de Wegenwacht heeft betrokken
bij de ontwikkeling en de uitrol van de applicatie.
Derde prijs: ABN AMRO
De derde prijs werd in ontvangst genomen door ABN AMRO. De bank ontwikkelde een vernieuwende
toepassing voor cash pooling. Hiermee wordt het voor organisaties met dochterondernemingen in
meerdere landen mogelijk de cashflow van deze dochterondernemingen te harmoniseren, zodat
tekorten in het ene land gecompenseerd kunnen worden met overschotten in het andere.
Door een diepe kennis van cash pooling te combineren met een innovatieve inzet van IT is ABN
AMRO in staat gebleken het complexe proces van vereffening van kasposities aanzienlijk te
versnellen, aldus de jury.

Award
De IT Project of the Year Award, dit jaar voor de vijfde maal toegekend, is bedoeld voor een
spraakmakend IT-project dat succesvol is afgerond in 2012 of begin 2013, voor wat betreft budget,
tijd en functionaliteiten. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden, maar de toegevoegde waarde is de
doorslaggevende factor: het winnende project moet een aantoonbare toegevoegde waarde hebben
voor de organisatie en haar klanten. Hiermee onderstreept de Award de toegevoegde waarde van IT
voor bedrijfsprocessen in alle branches en sectoren.
In de voorgaande jaren waren de winnaars: ING Lease, Heineken, Schiphol en PostNL.
Jurering
Een deskundige jury - bestaande uit prof. dr. Hans Borgman, voorzitter, Universiteit Leiden, Bart de
Ruijter, CEO van het onafhankelijke bureau voor benchmarking Metri, Aloys Kregting, CIO DSM en
CIO of the Year 2007 en 2011, en Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur van Tijdschrift IT
Management en Outsource Magazine - beoordeelde de inzendingen en stelde op basis van een
eerste review een longlist van tien projecten op.
Hiervan werden vijf projecten op de shortlist geplaatst, waarbij de business value van de projecten
de doorslag gaf. De verantwoordelijke business- en IT-managers presenteerden op 12 september j.l.
ten overstaan van de jury hun project in de Bossche Boardroom van ICT Media, de uitgever van
Tijdschrift IT Management. Op 19 september j.l. kregen de top drie kandidaten de gelegenheid dit
nogmaals te doen, maar nu middels een elevator pitch voor de bezoekers van het Jaarcongres
Innovatie en Transformatie. Direct hierna werden de prijzen uitgereikt.
==einde persbericht==
NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:
Bel voor meer informatie met Rob Beijleveld, Algemeen Directeur ICT Media BV, Uitgever
CIO Magazine en organisator van o.a. het Jaarcongres Transformation and Innovation en de CIO Day:
073-6140070. Voor meer informatie en/of fotomateriaal zie: http://www.innovatietransformatie.nl

De winnaars en de juryleden van de IT Project of the Year Award 2013.
V.l.n.r. Aloys Kregting (CIO DSM, jurylid), Teun van der Vorm (directeur ICT ANWB, winnaar 2e prijs),
Arnoud van Gemeren (hoofdredacteur Tijdschrift IT Management, jurylid), Rob Kocks (executive and
COO for Liquidity Management ABN AMRO, winnaar 3e prijs), René Frijters (CEO en oprichter Knab,
winnaar 1e prijs), Hans Borgman (hoogleraar information management, juryvoorzitter), Marcel Kalse
(directeur business development en oprichter Knab), Artie Debidien (directeur ICT & operations Knab).

