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Vergroten van de digitale mindset



Bron: Frank Diana, Tata Consultancy Services

Disruptie of kans?
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Disruptive scenarios

New economic paradigm

Smart Grid Connected Car
Smart Homes

Next Generation Education
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Connected Healthcare
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Logistics Internet

Circular Economy
Healthy Life Extension

Radical Life Extension

Artificial Super Intelligence

Digitale transformatie:  
Het logische gevolg van technologische ontwikkeling



Bron: Asymco; Seeing what’s next, 2013

De adoptietijd van de 
smartphone ging 4x zo 
snel als bij de gewone 

telefoon

Nieuwe technologie wordt steeds sneller door de 
maatschappij geadopteerd



Zo goed als alle 
aankomende technologieën 

zijn gebaseerd op data

Gartner’s Hype Cycle 
Waar staan we nu?



Datagedreven werken betekent acties baseren op data

Data als basis voor bijna alle beslissingen en acties

Hoe meer je wil 
digitaliseren, hoe 
geavanceerder de 

benodigde analytics
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Domeinexpertise van de 
business professional is 

essentieel in het proces van 
Data Science

Data science is de wetenschap achter het vinden 
van relevante inzichten in data
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Taken per percentiel voor de Amerikaanse economie 
(1960-2009)

Bron: World Economic Forum 2015

In bestaande banen moeten 
werknemers ook nieuwe 

technologie kunnen 
inzetten

Voldoende geschikt 
personeel voor 'nieuwe 
banen' waarin nieuwe 

technologie wordt toegepast

De taakverdeling tussen mens en technologie 
verschuift



“De potentie van technologie wordt 
alleen benut als mensen de digitale 
skills hebben om deze toe te passen”



Bron: Denkwerk, Arbeid in Transitie, 2019

Geen upskilling nodig

Niveau 1 à 2

Niveau 2 à 3

Niveau 3 à 4

Niveau 1 à 3

Niveau 4: continu

Benodigde digitale upskilling:

De komende 10 jaar hebben 3 miljoen mensen 
digitale upskilling nodig

Deze groep van 3 miljoen 
mensen is verdeeld over 

diverse niveaus en 
industrieën

Geen upskilling nodig

Niveau 1 à 2

Niveau 2 à 3

Niveau 3 à 4

Niveau 1 à 3

Niveau 4: continu

Benodigde digitale upskilling:



De EC definieert deze 
digitale competenties 
waarop burgers zich 
moeten ontwikkelen

Bron: EC DigComp 2.1, 2017



Binnen deze competenties kan het huidige en het gewenste 
niveau worden aangegeven

1: Foundation

Simpel Complex en 
veel factoren

Complexiteit 
van taken

Zelfstandig aan taken 
werken

2: Intermediate 3: Advanced 4: Specialised

Helder & routinematige Diverse uitdagingen

Onder begeleiding
Zelf nieuwe ideeën 

en processen 
voorstellen

Zelfstandig oppakken Anderen kunnen 
Begeleiden

Cognitief vermogen Onthouden Begrijpen Toepassen & 
evalueren

Maken & 
creëren



Voel jij je persoonlijk voldoende 
bekwaam in deze vaardigheden?



Hoe kan de bibliotheek bijdragen 
aan de ontwikkeling van digitale 

vaardigheden in Nederland?





Is er in jouw organisatie 
momenteel een strategie rondom 

digitale of datagedreven 
verandering?



Hoe ga jij persoonlijk bijdragen 
aan deze strategie?



79%

100

0

Bedrijven die een langdurige significante resultaatsverbetering rapporteren (%)

0

Bedrijven die expliciet aan 
cultuurverandering hebben 

gewerkt

Bedrijven die niet aan 
cultuurverandering hebben 

gewerkt

NB:’Langdurig’ wordt in deze context gedefinieerd als gedurende minstens drie jaar 

Een digitale cultuur is essentieel bij het bereiken van langdurige 
resultaatsverbetering



Bron: Deloitte, Achieving Digital Maturity, July 2017

Leiders kunnen niet simpelweg de opdracht geven 
om ‘meer digitaal’ te gaan werken

‘Digitaal volwassen’ 
bedrijven gebruiken hun 
digitale cultuur bewust 

om bedrijfsinitiatieven te 
ondersteunen



Organisatie

Individu Huidige staat Overgang Toekomstige 
staat

Hoe gaat het nu? Hoe kom je van 
het heden naar de 

toekomst?

Hoe gaat het in de 
toekomst?

Hoe werk ik nu? Hoe doe ik mijn werk 
nadat verandering is 

doorgevoerd?

Huidige staat Overgang Toekomstige 
staat

Het is vaak niet duidelijk welke verandering er precies verwacht 
wordt van medewerkers



Begeleid individuele en organisationele verandering 
Faciliteer leiderschap, ondersteun werknemers

Awareness

Ability

Desire

Knowledge

Reinforcement



50 tot 74 procent van het verzet kan worden voorspeld

Weerstand is onderdeel is van het natuurlijke proces



Strategisch perspectief Learning contract Just-in-time learning

Dit bepaalt het aanbod van 
ontwikkelmogelijkheden voor 

werknemers

Autonomie van werknemer, 
belangrijke rol bij managers

Leren van vaardigheden tijdens 
dagelijkse taken

Zo help je de organisatie om toekomstbestendig te worden



Zo kun je zelf verder aan de slag 

https://denkwerk.online/themas/arbeid-in-transitie/
https://denkwerk.online/themas/artificial-intelligence/
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