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Efficiënter werken door 
meer overzicht

Meer werkgeluk 
én productiviteit

Meer tijd over voor 
core business

Gemakkelijk data vertalen 
naar waardevolle 
businessinzichten

SLECHTS HELFT IT-
BESLISSERS KENT 
WENSEN VAN 
WERKNEMERS WAT 
BETREFT DIGITALE 
TRANSFORMATIE

Wie een digitale transformatie tot een succes wil maken, moet medewerkers centraal stellen. Zij moeten immers met de technologie 
gaan werken. In hoeverre betrekken organisaties hun medewerkers in de digitale transformatie? En waar liggen verbeterpunten? 

WAAROM AUTOMATISEREN? 

verwacht dat werknemers de 
organisatie verlaten wanneer 
processen onvoldoende 
geautomatiseerd zijn
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Te veel tijd kwijt aan taken die geautomatiseerd 
kunnen worden 

Wirwar aan applicaties en data zorgen voor 
gebrek aan overzicht 

Moeilijk om data te vertalen naar waardevolle 
businessinzichten 

Nieuwsgierig hoe je van digitaal transformeren een gezamenlijk 
proces maakt? Of wat de mogelijkheden zijn om samen met 
Conclusion MBS de schouders eronder te zetten?

OVER HET ONDERZOEK
Dit onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Conclusion MBS onder ruim 1.000 
werkende Nederlanders. De respondenten zijn (mede-)beslissend en/of eindverantwoordelijk op het 
gebied van IT bij een organisatie met minimaal 100 medewerkers.  
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VOORDELEN DIGITALE TRANSFORMATIE:

DIGITALE TRANSFORMATIE: EEN GEZAMENLIJK PROCES
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weet wat de wensen 
van medewerkers zijn 
op het gebied van 
digitale transformatie

DIGITALISERING EN WERKNEMERSTEVREDENHEID 

MEDEWERKER VAN DE TOEKOMST: ANDERE DIGITALISERINGSWENSEN 

Zeven op de tien IT-beslissers vinden 
dat de mate van digitalisering invloed 
heeft op de werknemerstevredenheid 

“Als onze jarenlange ervaring met implementatietrajecten ons iets 
heeft geleerd, is het wel dat het niet de processen en systemen de 
boventoon voeren binnen projecten, maar vooral de mensen in de 
organisatie. Medewerkers moeten de systemen uiteindelijk 
gebruiken én omarmen. De experts van Conclusion MBS bieden 
daarom zowel focus en aandacht voor je systemen, als voor je 
mensen. Zo maken we iedere digitale transformatie tot een succes.”

vindt dat wensen op het gebied 
van applicaties van medewerkers 
jonger dan 35 jaar afwijken van 
die van medewerkers ouder dan 
35 jaar 

vindt dat de huidige 
cloudoplossing niet voldoet 
aan de verwachtingen van 
medewerkers jonger dan 35 jaar 

vindt het belangrijk dat de 
cloudoplossing nieuwe 
technologieën zoals AI en ML 
ondersteunt
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