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Context en doelstellingen van de opdracht

 Digitalisering zet aan tot verandering
 Efficiëntere productieprocessen & betere dienstverlening

 Digitalisering noodzakelijk om competitief te blijven

 Impact op menselijk kapitaal nog onderbelicht
 Anticiperen om ‘future-proof’ te zijn

 Focus beperkt tot jobcreatie/-destructie & competenties

 Vooral KMO’s weten vaak niet waar te beginnen
 Minder mankracht en middelen  minder strategisch HR-beleid

 Meer wendbaar door kleinere schaal

Nood aan inzicht in doorlopen processen en impact op ondernemingsniveau
 Reëel beeld van transformaties die zich binnen organisaties voltrekken

 Wat is haalbaar/mogelijk? Hoe wordt het best aangepast?
 Organisaties van elkaar laten leren

 Weerbaarheid verhogen in een snel evoluerende omgeving
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Praktijkervaring via 5 cases
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Sector: Zorg & dienstencheques 
Organisatie: Familiehulp
Grootte: ruim 12.000 medewerkers

Sector: Social profit
Organisatie: Mariasteen
Grootte: Ruim 800 medewekers

Sector: Voeding
Organisatie: Dekeyzer-Ossaer
Grootte: 200 medewerkers

Sector: Accounting
Organistie: Acco Accounting
Grootte: 30-tal medewerkers

Sector: Newtec
Organisatie: ICT/satellietcommunicatie
Grootte: 80-tal medewerkers in het 
Manufacturing Competence Center
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Diensten Productie



 Strategische keuzes grootste drijfkracht achter transformatieproces
 Ondersteunend om strategische doelen te bereiken binnen bedrijfsomvattende strategie
 Diverse drijfkrachten sturen transformatie top-down of bottom-up

 Extern – toenemende concurrentie, vragen van klanten naar meer maatwerk, kleinere reeksen, etc.
 Intern - Hogere productiviteit, innovatie & kwaliteit, maar ook hogere inzetbaarheid van medewerkers

 Uniek proces met terugkerende fasen/gebeurtenissen als mijlpaal
 Inhoud, snelheid en vorm van transformatieproces steeds op maat van de organisatie
 5 sleutelfasen

 Valkuilen
 Foute keuze hard-/software
 Foute verwachtingen

 Uitdagingen
 Tijd & capaciteit voorzien
 Gewoonten doorbreken

Proces van digitale transformatie
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 Succesfactoren  menselijk kapitaal!
 Medewerkers vroeg betrekken
 Technische kennis ‘in house’ opbouwen

 Mensen vertrouwen geven in veranderingen

 Veilige omgeving waarin men fouten mag maken

 Eenvoud en functionaliteit laten primeren

Inspiratie

Testcase 
ontwikkelen + 

toepassen
Investeren in hardware/software + 

‘uitrollen’ over alle afdelingen
Identificatie 
van noden

Strategie 
vertalen 

naar acties



Geobserveerde noden bij bedrijven
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Ontwikkeling Implementatie

Inspiratie

Testcase 
ontwikkelen 
+ toepassen

Investeren in hardware/software + 
‘uitrollen’ over alle afdelingen

Identificatie 
van noden

Strategie 
vertalen 

naar acties

Inspiratiebron

Potentieel verkennen van nieuwe 
technologie (processen, prototype,…)

Selectie van 
strategische 
partners

Organisatiestructuur optimaliseren

Verandercommunicatie vormgeven

Opleiding & begeleiding van werknemers

Strategie naar acties 
vertalen

Investering in hard-/software

Structurele kennisdeling

Info m.b.t. IP



Impact op menselijk kapitaal

 Betrokkenheid werknemers via inspraak, begeleiding en communicatie

 Zo vroeg mogelijk in het proces beginnen informeren en consulteren

 Vooral on-the-job opleiding om vaardigheden te ontwikkelen

 Maatwerk nodig om iedereen te bereiken

 Medewerkers moeten meerwaarde (in)zien

 Impact op niveau van volledige organisatie, jobs en werknemers

 Organisatie: evolutie naar vlakkere structuur met coachende leidinggevenden & proactieve cultuur

 Jobs: andere, vaak bredere invulling met ruimte voor flexibiliteit en autonomie
 Veranderingen worden algemeen positief ervaren door de medewerkers
 Aandacht voor uitdagingen zoals afbakenen van grenzen voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 Binnen de cases geen voorbeelden van krimpende werkgelegenheid, wel van jobcreatie en groei

 Werknemers: naast vaktechnische kennis meer oog voor groeipotentieel en fit  grotere ‘pool’

 HR-beleid als ondersteuning voor en voorwerp van digitalisering

 Vooral administratieve processen voorwerp van digitalisering (vb. verlof)

 Gebruik van data

 Verder optimaliseren, niet controleren op niveau van individuele werknemers
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HOE DIGITALE TRANSFORMATIE EN
IMPACT OP MENSELIJK KAPITAAL
ONDERSTEUNEN / VERSNELLEN?

 Leereffecten voor organisaties

 Rol van de overheid

 Rol van intermediairen



Aanbevelingen – 10 leereffecten voor organisaties
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Digitale transformatie 
= veranderproces

Vertrekken van 
specifieke noden

Diverse opties en hun 
implicaties verkennen

Medewerkers vroeg in 
het proces verkennen

Inspiratie opdoen en 
anderen inspireren

Gebruiksvriendelijke 
tools introduceren

Voorzien van opleiding  
begeleiding op maat

Marge laten voor 
fouten om eruit te leren

Gebruik maken van 
beschikbare steun

HR als strategische 
partner beschouwen



Aanbevelingen voor overheid & intermediairen

Ondersteunings-
instrumentarium

 Transparant

 Flexibel

 Gedifferentieerd 

 Vlot toegankelijk

 Geïntegreerd
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Voorbeeldfunctie 
opnemen

 Digitale dienst-
verlening

 Adequaat 
regelgevend kader

Flankerend beleid

 Compatibiliteit van 
diverse systemen

 Digitale 
topinfrastructuur

 Competentie- en 
loopbaanbeleid

Netwerken mobiliseren

 Ecosysteem van 
samenwerking

 Structurele 
kennisdeling

 Brede sensibilisering 
binnen de doelgroep



Meer info

 Eindrapport
 Online beschikbaar

https://www.vlaanderen.be/publicaties/digitale-transformatie-op-bedrijfsniveau

 Contactgegevens
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