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De digitale transformatie

De wereld verandert … snel
We leven in een wereld die snel verandert, werk verandert vanzelfsprekend net zo 
hard mee. Banen transformeren net zo snel als producten en diensten. Zo zal het 
merendeel van de kinderen later een carrière doorlopen die nu nog niet bestaat, 
en loopt een groot deel van de banen in geavanceerde economieën het risico 
om binnen 20 jaar geautomatiseerd te worden. Digitale innovaties hebben de 
werkomgeving zoals wij deze kennen volledig veranderd.

Of het nu om competitieve mogelijkheden gaat of enkel een kwestie van overleven 
is, de digitale transformatie is een prioriteit voor CEO’s en HR-professionals. Slechts 
weinig bedrijven zijn echter goed uitgerust om te gedijen in dit nieuwe klimaat van 
technologie. Dit blijkt tijdens de summit die toonaangevende leverancier van talent 
management tools Aon, en HRcommunity organiseerden over de impact van de 
digital challenge op HR.

Digital Ready
‘Alles wordt aangedreven of verbeterd door technologie. Het is een enabler om 
innovatie te laten gebeuren’, stelt Arne-Christian van der Tang, Chief HR Officer 
bij TomTom. Niet gek dat de meeste organisaties in 2018 digitale technologieën, 
mobiele apparaten en data-analyse gebruiken om nieuwere, snellere en 
goedkopere manieren van zakendoen te vinden. Hiervoor zijn echter wel 
structuur-, cultuur- en procesveranderingen nodig om flexibiliteit en innovatie te 
ondersteunen. 

Werknemers hebben vandaag de dag specifieke gedragsvaardigheden nodig om 
informatie te beheren, kennis te delen, zich snel aan te kunnen passen en effectief 
te werken op een moderne werkplek. Daarover later meer. Dit nieuwe ‘digitale 
gedrag’ verschilt van de vaardigheden die je eerder nodig had om succesvol te 
zijn in je werk. Het ontwikkelen van je werknemers en de interne processen hierop 
aanpassen noemen we de digitale transformatie.

Thomas de Zeeuw, Managing Director bij Aon’s Assessment Solutions (vorheen 
cut-e), geeft aan dat een digital ready workforce de basis is om innovatie mogelijk te 
maken. Het is daarom belangrijk om te weten in welke mate je personeelsbestand 
digital ready is. Maar wat verstaan we eigenlijk onder digital readiness? 

Structurele, culturele en 
procedurele veranderingen

Structurele, culturele en 
procedurele veranderingen 
zijn nodig om flexibiliteit en 
innovatie te ondersteunen.



 Digital readiness 3

Digital readiness

Digital readiness stelt mensen in staat om met succes door de digitale werkwereld 
te navigeren, zich comfortabel te voelen in een digitale omgeving en daarin 
te kunnen presteren. Het is de bereidheid en het vermogen om te leren, 
nieuwe ontwikkelingskansen te zoeken, om zich flexibel aan te passen aan de 
veranderende omgeving en open te staan voor nieuwe dingen.

Hoewel er vaak wordt gedacht dat jongere mensen meestal geschikter zijn voor 
‘digitaal werken’, is dit zeker niet altijd het geval. Ze zijn misschien bekend met de 
technologie, de hulpmiddelen en de manier van werken. Maar dat betekent niet 
dat ze de technologie ook effectief gebruiken om te communiceren en samen te 
werken.

Om te ontdekken of iemand digital ready is, moet je volgens De Zeeuw het gedrag, 
de vaardigheden en houding beoordelen. Maar, bedrijven worstelen ook met het 
vinden van de juiste mensen omdat ze niet weten waar ze naar op zoek zijn voor 
banen die nog niet bestaan, merkt De Zeeuw. Daarom is het volgens de Managing 
Director belangrijk om eerst een visie te hebben voor het bedrijf en daar de juiste 
mensen bij te vinden.

“Je moet je bedenken wat jij als HR-director kunt doen 
om als bedrijf niet koppie onder te gaan.”

Thomas de Zeeuw, Managing Director, Aon’s Assessment Solutions

Toekomstvisie

Het is belangrijk om eerst 
een visie voor het bedrijf te 
hebben en de juiste mensen 
daar voor te vinden.

Onze definitie van digital readiness
Digital readiness stelt mensen in staat om zich succesvol door de digitale werkomgeving te bewegen, 
zich prettig te voelen in een digitale omgeving en in staat te zijn om te presteren. Het is de bereidheid 
en het vermogen om te leren en te zoeken naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, om flexibel aan 
te passen aan veranderende omgevingen en openheid om nieuwe dingen te proberen.
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Omgaan met de digitale transformatie

Tijdens de summit blijkt dat veel organisaties worstelen hoe ze hier het beste 
mee kunnen omgaan. Cultuur speelt voor menig bedrijf een belangrijke rol bij de 
digitale transformatie, net als mensen en de organisatie-inrichting. Geke Kooij, 
Director Human Resources bij Thales Nederland, is van mening dat er geen ‘one 
size fits all’ bestaat. 

Van der Tang (TomTom): ‘Organisaties zijn bang voor de digitale transformatie, maar 
deze transformatie is al gaande sinds de eerste pc, de PDA (personal digital assistant, 
red.), etc. De transformatie vindt ook organisch plaats omdat je nieuwe generaties 
aanneemt die een andere manier van werken en samenwerken kennen.’ Als je een 
grote organisatie leidt die zich langzaam ontwikkelt, is het belangrijk volgens de 
Chief HR Officer om ook tijdens de organische digitale transformatie bij te sturen.

Voor tal van organisaties is bijsturen echter niet genoeg. Sommige bedrijven 
moeten zich volledig opnieuw uitvinden. Een mooi voorbeeld daarvan is ING. 
ING moest zichzelf opnieuw uitvinden omdat financiële diensten zoals we ze 
kennen in gevaar zijn. Als we de bedrijfsstrategie moeten veranderen, dachten 
ze bij ING, moeten we de talentstrategie veranderen. Athena Koekkoek, Senior 
HR Business Partner bij ING: ‘Binnen IT zijn we op een agile manier gaan werken 
om flexibiliteit en snelheid voor de organisatie en onze klanten te creëren. We 
hebben business en technologie dicht bij elkaar gebracht, en we werken in 
sprints – een tweewekelijkse cyclus – waarin we elke keer weer een stuk van het 
eindproduct opleveren. De traditionele watervalmanier past niet meer bij onze 
klanten en de dynamiek in de samenleving. We proberen het tempo van de klant 
en technologische ontwikkelingen zo dicht mogelijk te benaderen.’

De nieuwe manier van werken is inmiddels een paar jaar geleden bij ING 
geïntroduceerd. De nadruk ligt nu met name op het bestendigen van deze ‘new 
way of working’.

Nog zo’n mooi voorbeeld van een bedrijf dat zichzelf opnieuw uitvindt, is Thales. Zij 
hebben in hartje Parijs een ‘digitale fabriek’ ontwikkeld waar het totaal anders werkt 
dan binnen de rest van het bedrijf. In de fabriek is geen sprake van hiërarchie, werken 
voornamelijk jonge mensen en bestaat salarisbandbreedte niet meer. Het team krijgt 
vragen vanuit de Thales Group om dingen te ontwikkelen, maar ze kunnen in de 
fabriek doen wat ze denken dat nodig is, vertelt de Director Human Resources van 
Thales Nederland tijdens de summit. Kooij: ‘Als je onderdeel van het team wilt zijn, 
moet je leergierig, gretig en bescheiden zijn. Hoe geweldig zou het zijn als we die 
cultuur kunnen overbrengen naar de gehele organisatie? Het zal een hoop tijd en 
moeite kosten, maar samenwerking zonder hiërarchie is de weg vooruit.’

We proberen onze 
medewerkers op die 
reis continu te blijven 
ondersteunen. Het is 
goed om daarbij naar 
de collectieve cultuur 
te kijken; wat zijn de 
onbewuste regels 
op basis waarvan 
mensen acteren en 
zijn de nieuwe regels 
al van kracht? Een 
ander belangrijk 
aspect is het creëren 
van een learning 
culture. Niet alleen 
als individu, maar 
ook als organisatie 
moet je in staat zijn 
om te kunnen leren. 
Je moet hongerig zijn 
om te blijven leren en 
verbeteren.

Athena Koekkoek,  
Senior HR Business 
Partner bij ING
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Digitaal als drijfveer van innovatie

Ook bij een bedrijf als Philips waar vele producten en oplossingen al digitaal 
gestuurd zijn, is ‘digitaal’ nog altijd een van de belangrijkste drijfveren van 
innovatie.

“Klanten zoals Amazon stellen de norm voor ons. Wij moeten ons aanpassen 
aan hun snelheid, ervaring, kwaliteit en bijvoorbeeld ook anticiperen 
op transparantie die zij wereldwijd creëren voor consumenten.”

Wouter van Doorm, Head of HR International Markets bij Philips

Door dit type klanten is het HealthTech concern extra gemotiveerd om scherp te 
zijn wat betreft het eigen beleid; cultuur, ontwerp, e.d. Maar Van Doorm vindt wel 
dat er nog winst te behalen valt wat betreft beleid en werkomgeving. Hoe kun je 
een andere manier van werken invoeren die nieuw talent aantrekt? En hoe deal je 
met die cultuurverandering, vraagt Van Doorm zich af. ‘Moeten we bijvoorbeeld 
een nieuw bedrijf binnen het bedrijf starten om digitaal talent mee te krijgen in de 
transformatie?’

Het antwoord op die vragen is bij Thales Nederland de introductie van een nieuwe 
manier van werken; ‘smart working’. Kooij: ‘We hebben een team samengesteld met 
mensen die geïnteresseerd waren, stuk voor stuk met hele verschillende profielen. Er 
hangen grote klokken aan de muur en iedereen kan zelf bepalen wanneer hij komt of 
gaat.’ Vrijheid en flexibiliteit staan bij Thales Nederland centraal. De manier waarop 
mensen ermee omgaan verschilt aanzienlijk. Sommige mensen vinden het heerlijk 
om ‘s avonds te kunnen werken en de kinderen naar school te kunnen brengen, maar 
er zijn ook mensen die verloren zijn als ze geen stramien hebben. Ook daar moet je 
rekening mee houden als organisatie.

“Er is geen one size fits all, maar flexibiliteit is een 
zeer sterke tool die je als werkgever hebt.”

Geke Kooij, Director Human Resources bij Thales Nederland

Vrijheid en flexibiliteit 
staan   bij Thales  
Nederland centraal.

De manier waarop mensen 
ermee omgaan verschilt 
aanzienlijk.
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Dienend leiderschap

Belangrijk bij zo’n nieuwe manier van werken zijn de skills voor de digitale 
transformatie volgens John McLaughlin, Commercial Director bij Aon. En een 
directie die bereid is op een nieuwe manier te werk te gaan, vult Athena Koekkoek 
(ING) aan. Koekkoek: ‘Als je het hele bedrijf wilt veranderen, ga dan op zoek naar 
leiders aan de top die bereid zijn zich enigszins oncomfortabel te voelen en die 
juist het constant willen controleren durven los te laten.’ Ook Van Doorm (Philips) 
bevestigt het belang van dienend leiderschap: ‘Het is een sleutelelement bij een 
digitale transformatie. Je hebt leiderschap nodig dat begrijpt wat de digitale 
behoeften zijn.’

Een mooi voorbeeld daarvan is hoe Vodafone een Aon framework gebruikt om 
het hoger management up-to-date te houden, zodat zij ook begrijpen waarom 
Snapchat bijvoorbeeld zo goed werkt bij hun klanten. Vodafone creëerde de rol 
van de Digital Ninja; een digital ready medewerker die het hoger management 
meer kan leren over de wijze waarop klanten Vodafone-producten gebruiken.

Wereldwijd werken 200+ millennials bij Vodafone samen met het hoger 
management om de digitale tools te begrijpen die ze binnen Vodafone gebruiken 
om zaken voor elkaar te krijgen en klanten van dienst te zijn.

Het is een sleutelelement bij 
een digitale transformatie. 

Je hebt leiderschap nodig 
dat begrijpt wat de digitale 
behoeften zijn.

Digital Ninjas
Het project was gericht op het gebruik maken van 
kennis en vaardigheden van de millennial generatie. 
Rebeca Navarro, Head of Talent, Training and Diversity 
bij Vodafone Spanje en haar team introduceerden ‘Digital 
Ninjas’ in de organisatie – jonge mensen, technologisch 
uitgekiend, met een uitgebreide kennis van het Vodafone 
productassortiment en klantgedrag, die hun kennis 
graag willen delen. Om deze mensen te selecteren, 
werkte Rebeca met het Digital Competentcy model 
ontwikkeld door Aon voor Vodafone. Dit model kijkt naar vier kerncompetentiegebieden: 
Explorer, Thinker, Socializer en Achiever – en deze worden opgesplitst in 12 meer specifieke 
competentiegebieden. Door gebruik te maken van de persoonlijkheids- en multi-tasking 
assessments van Aon, heeft Vodafone het profiel van de Digital Ninja in kaart kunnen 
brengen en wordt dit profiel nu gebruikt om toekomstige Ninja’s te identificeren. 
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Transformeren van gewoontedieren

Hoewel er ook bij de bedrijven aan tafel tijdens de summit tal van nieuwe plannen 
en ideeën zijn – van hackathon tot ondersteunen van startups –, is een echte 
cultuurverandering niet zomaar gepiept. Zo zijn ze bij ING hard op weg, maar 
merkt de Senior HR Business Partner dat sommige routines een langzame dood 
sterven. Koekkoek: ‘Dat is gevaarlijk, want als je denkt dat je er bent, komen oude 
gewoonten terug in de organisatie.’ Dat bevestigen ook Van Doorm (Philips) en 
Kooij (Thales). Kooij: ‘Mensen zijn gewoontedieren. Bij Thales Nederland hebben 
we flexwerken geïntroduceerd, maar mensen leggen nog net geen handdoek op 
het bureau om een werkplek te claimen. Transformeren is moeilijk.’

Ook TomTom worstelt hiermee. Van der Tang: ‘Onze bedrijfscultuur is wat het is, 
inclusief goede en slechte dingen. Als HR moeten we de slechte dingen de deur uit 
werken en de goede dingen omarmen.’ TomTom heeft oorspronkelijk ingezet op 
een bezettingsgraad van 70%, ideaal voor flexwerkplekken. Medewerkers hebben 
daar echter zo’n hekel aan, dat het bedrijf besloot hiervan af te zien. ‘We bieden 
ze juist meer ruimte. Zo hebben we veel meer vergaderruimtes en werkplekken 
gecreëerd. We faciliteren wat mensen nodig hebben, dat is de taak van HR.’

Er is geen oplossing die voor iedereen werkt, maar het is wel belangrijk om niet 
altijd maar vast te houden aan wat je hebt volgens Kooij (Thales Nederland). Hoe 
een organisatie zal reageren op verandering is (nog) niet te voorspellen. Daar 
komt echter wellicht verandering in. Universitair docent Anastasia Sergeeva doet 
namelijk onderzoek naar de transformatie van werkmethoden die volgen op de 
introductie van nieuwe digitale technologieën. Zij onderzoekt wat er gebeurt als er 
een nieuwe werkwijze wordt geïntroduceerd. Tijdens de transformatie wordt gelet 
op patronen en wordt geprobeerd dit te theoretiseren, zodat het in de toekomst 
eventueel van toepassing kan zijn op andere organisaties. 

Volgens Geke Kooij (Thales Nederland) is het vooral belangrijk om kansen te 
omarmen. Kooij: ‘Je moet mensen juist enthousiasmeren in plaats van bang 
maken. Ook je werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat tijden en mensen 
veranderen.’ En daarmee verandert ook het type mensen dat organisatie zoekt en 
de manier waarop talent wordt binnengehaald volgens Aon.

Reageren op verandering

Hoe een organisatie zal 
reageren op verandering is 
(nog) niet te voorspellen. 
Daar komt echter wellicht 
verandering in.
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Aannemen of ontwikkelen

Moet je de mensen die je bedrijf kunnen helpen groeien aannemen of kun je 
deze mensen intern ontwikkelen? Bij ING zijn ze al aan die reis begonnen. Athena 
Koekkoek: ‘Wij geloven dat “great engineers will atrract great engineers”. En 
we zien dit daadwerkelijk in de praktijk. We hebben een buitengewoon sterke 
engineers-populatie in huis waar we trots op zijn, die zich uit zichzelf blijven 
doorontwikkelen in de nieuwe technologieën. Naast een aantrekkelijke organisatie 
te willen zijn voor goede engineers zodat we goede engineers kunnen blijven 
aansturen, stimuleren we de engineers ook om zich door te blijven ontwikkelen in 
de organisatie. Craftmanship ontwikkelen is een belangrijke pijler binnen ING.’

Volgens universitair docent Anastasia Sergeeva laten bedrijven veel kansen liggen 
omdat ze teveel in een stramien blijven denken. ‘Profiteer meer van de opkomst 
van de online arbeidsmarkt en de open source community’s. En denk ook eens aan 
hoe enkele taken veranderen in plaats van banen uitbesteden. Deze tijd vraagt om 
een nieuwe manier van werk opdelen en mensen aantrekken.’

ING heeft de talent attraction uitbesteed. In de recruitment van nieuwe talenten 
wordt daarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Machine Learning om zodoende 
talenten over de hele wereld te vinden. Koekkoek: ‘Omdat engineering talent 
schaars is, proberen we de organisatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We 
zoeken immers mensen die echte game-changers kunnen zijn.’

De Zeeuw (Aon) onderstreept het belang van je als werkgever profileren als een 
digitale organisatie.

“Digitale talenten moeten zich prettig voelen binnen jouw 
organisatie. Je moet dus niet alleen werken aan de wijze waarop 
je rekruteert, maar ook de cultuur veranderen zodat je een 
aantrekkelijke organisatie bent voor digital ready talent.”

Thomas de Zeeuw, Managing Director, Aon’s Assessment Solutions

Veel kansen

Volgens universitair docent 
Anastasia Sergeeva laten 
bedrijven veel kansen liggen 
omdat ze teveel in een 
stramien blijven denken.
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Digital ready talent herkennen

Hoe herken je digital ready talent? We vissen wat betreft hard skills teveel uit 
dezelfde pool volgens De Zeeuw. ‘We zijn meestal ook meer digitaal betrokken 
dan we denken. Het draait allemaal om potentieel. Niet hoe je technologie 
gebruikt, maar beschik je over de juiste vaardigheden en competenties om je aan 
te passen aan de digitale omgeving?’ Ook soft skills spelen hierbij – naast hard skills 
– een belangrijke rol. Hoe pas je je aan? Hoe is je veerkracht? Ben je nieuwsgierig 
en bereid om nieuwe dingen te leren? De vraag is: hebben we mensen nodig die 
het al kunnen of mensen die zich gemakkelijk kunnen aanpassen?

Bij TomTom testen ze al jaren de codeervaardigheden, waardoor de talentpool 
voornamelijk bestaat uit de usual suspects. Van der Tang: ‘We testen nu met soft-
skill-assessments. Door naast de hard-skills-assessment een tweede testlaag toe te 
voegen, zien we dat vrouwen automatisch ook beter scoren op hard skills. Het is 
een selffulfilling prophecy.’ Ook wordt er door TomTom getest met anonieme cv’s, 
zonder afkomst en geslacht, of ze zo tot andere resultaten komen.

Kunstmatige intelligentie en HR
Competenties die digitaal werken mogelijk maken, zijn heel eenvoudig te meten 
via een assessment volgens John McLaughlin en Thomas de Zeeuw van Aon. Maar 
hoe weten we dan wélke competenties in de toekomst nodig zijn? Daarbij kan 
kunstmatige intelligentie (AI) een oplossing bieden. Niet alleen in de werving, 
maar ook in het ontwikkelen van de mensen die je al in huis hebt. Toch is AI niet 
altijd even vanzelfsprekend geweest, en lijken nu pas de deuren voor deze vorm 
van technologie te openen.

John McLaughlin (Aon): ‘We gebruiken al 15 jaar AI. In de eerste plaats hebben we 
het echter nooit AI kunnen noemen, het werd namelijk als gevaarlijk gezien. Nu we 
binnen HR AI nodig hebben, wordt het eindelijk een bespreekbaar onderwerp.’

Het interessante aan AI is: wat leren we ervan? Wie traint de AI? We kunnen AI 
namelijk (verkeerd) trainen om dezelfde vooroordelen te hebben als wij. Wanneer 
ogenschijnlijk onschuldige programmering de vooroordelen van de makers of de 
gegevens die het gevoed krijgt overneemt, kun je met algoritmische vertekening 
te maken krijgen. Zo moest Microsoft in 2016 de AI-bot Tay stoppen, nadat Twitter-
gebruikers binnen twaalf uur een racist van Tay hadden gemaakt. Hoewel HR 
dankbaar gebruik kan maken van AI is het dus zaak om ervoor te zorgen dat de AI 
zo onbevooroordeeld mogelijk is.

Maar hoe weten we dan 
wélke competenties in de 
toekomst nodig zijn?

Daarbij kan kunstmatige 
intelligentie (AI) een oplossing 
bieden.
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Competenties die digitaal werken 
mogelijk maken

De Zeeuw (Aon): ‘Als je gebruikmaakt van AI, doe het dan goed. Door te zoeken 
naar mensen met de juiste skills die werken in een digitale omgeving mogelijk 
maken.’ Ben je veerkrachtig? Blijf je nieuwsgierig? Kun je je snel aanpassen? Kun je 
omgaan met de nieuwe manier van communiceren met een team over de wereld? 
Het zijn dingen die je dankzij AI kunt meten en waar HR gebruik van kan en 
misschien wel moet maken. Denk bovendien aan eerste indrukken bij bijvoorbeeld 
een sollicitatiegesprek; die zijn vaak veel bepalend. Maar de AI waar Aon onder 
andere gebruik van maakt tijdens video-interviews, meet alleen de inhoud van 
het gesprek. Niet of iemand zenuwachtig is en daardoor misschien wat minder 
zelfverzekerd overkomt. AI helpt om de menselijke vooroordelen te omzeilen, en 
dát komt ook weer de diversiteit ten goede.

Kandidaten die goed scoren op de bovenstaande competenties zijn mogelijk klaar 
voor de digitale wereld van vandaag. Maar, veranderingen vinden zo snel plaats, 
dat kandidaten en medewerkers zich voortdurend moeten aanpassen en moeten 
leren om voorop te blijven lopen om op de lange termijn goed te presteren. En dat 
terwijl we, zoals we al eerder zagen, vaak niet eens weten wat de competenties van 
de toekomst gaan worden.

Toch kan dat met behulp van het digital readiness-model van Aon gevalideerd 
en gemeten worden. Het digital readiness-model is ontwikkeld om te helpen 
identificeren waar en hoe een persoon in de digitale wereld past, en of hij of zij 
in staat is zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Dan maakt het tenslotte 
niet meer uit welke competenties er nodig zijn, zolang ze zich maar aan de nieuwe 
omstandigheid kunnen aanpassen.

Het model helpt je om gedrag te begrijpen waaruit blijkt of een persoon in 
staat zal zijn om goed te presteren in de digitale wereld. Het model bestaat uit 
elf competenties, die worden gemeten door te kijken naar persoonlijkheid en 
vaardigheden. De focus ligt op drie kerncompetenties: leerbaarheid (learnability), 
wendbaarheid (agility) en nieuwsgierigheid (curiosity).

• Leerbaarheid – de wens om te ontwikkelen en te verbeteren.

• Wendbaarheid – de mogelijkheid om zich snel en effectief aan te passen.

• Nieuwsgierigheid – openstaan voor verandering, en ook nieuwsgierig zijn naar 
en enthousiast zijn over nieuwe benaderingen en initiatieven.

Digital readiness-model

Het digital readiness-model 
is ontwikkeld om te helpen 
identificeren waar en hoe een 
persoon in de digitale wereld 
past, en of hij of zij in staat 
is zich aan te passen aan een 
nieuwe omgeving.



Digital readiness-model
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CORE

CORE

CORE

 
Digital

readiness
model

Drive to succeed

Strategic solutioning

Business acumen 

Virtual collaboration 

Digital communication 

Mental endurance

Coaching mindset

Handling data

Agility
Flexibly adapting to 
changing situations

Learnability
Seeking continual 
self-improvement

Curiosity
Being open to change 

Het is dan ook geen verrassing dat tijdens de summit blijkt dat de HR-directeuren 
de instelling van de werknemer verkiezen boven skills. Daarbij spelen binnen ieder 
bedrijf leerbaarheid, flexibiliteit, gretigheid en nieuwsgierigheid een belangrijke rol. 

Hoewel de competenties leerbaarheid, wendbaarheid en nieuwsgierigheid 
de hoofdrol spelen in het digital readiness-model van Aon, zijn acht andere 
competenties ook belangrijk. Denk aan de drive om te slagen, strategische 
oplossingen bedenken, virtuele samenwerking, het mentale uithoudingsvermogen, 
omgaan met data, zakelijk inzicht, digitale communicatie en een coaching mindset.
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Conclusie: ondersteun de organisatie met 
de juiste competenties

De digitale transformatie is, organisch of niet, al gaande binnen iedere organisatie. 
Er liggen kansen voor HR-professionals om de leiding te pakken in de digitale 
revolutie. In het licht van snel veranderende organisaties, zullen bedrijven 
leiders en managers moeten ontwikkelen die een ander werkecosysteem kunnen 
orkestreren, en tegelijkertijd talent betrokken kunnen houden.

Uit de summit blijkt dat de uitdagingen met betrekking tot de digitale 
transformatie binnen de meeste organisaties tweeledig zijn. 1. Hoe trek je deze 
juiste talenten aan en hoe leg je ze in de watten? 2. Hoe houd je je huidige talent 
up-to-date en tevreden?

“Of je succesvol bent, is grotendeels afhankelijk van of je de juiste mensen 
weet aan te trekken en binnen je organisatie weet te ontwikkelen. Ze moeten 
zich goed voelen binnen het bedrijf en zich vrij voelen om fouten te maken. 
Het is het menselijke element dat altijd de overhand blijft houden.”

Arne-Christian van der Tang, Senior Vice President 
Group Human Resources bij TomTom

Nieuwe digitale competenties zoals leerbaarheid, wendbaarheid en 
nieuwsgierigheid helpen je bij het aantrekken en ontwikkelen van de juiste 
mensen. Om talentenhiaten op te lossen, kan ook nieuw personeel aan de hand 
van deze competenties geworven worden. Mensen beoordelen op digital readiness 
kan dit proces ondersteunen.

Dankzij Aon kunnen organisaties met een heatmap – die bij het digital readiness-
model komt – ontdekken waar de organisatie nog niet digital ready is. Op basis van 
big data wordt dit inzichtelijk gemaakt, waarna Aon de juiste interventies voorstelt 
om bijvoorbeeld de strategie aan te passen. 

Kortom: ondersteun de digitale transformatie van de organisatie met de juiste 
competenties. Zo kun je een nieuwe manier van werken ontwikkelen waarbij 
werknemers zich prettig voelen, en de toekomst van de organisatie veiligstellen.

Ondersteun de digitale 
transformatie van de 
organisatie met de juiste 
competenties. 

Zo kun je een nieuwe manier 
van werken ontwikkelen 
waarbij werknemers zich 
prettig voelen, en de toekomst 
van de organisatie veiligstellen.



Contacts

Aon’s Assessment Solutions includes the cut-e and CoCubes 

brands and operates as part of Aon’s global offering in talent 

solutions, helping clients achieve sustainable growth by 

driving business performance through people performance. 

Aon’s Assessment Solutions group undertake 30 million 

assessments each year in 90 countries and 40 languages.

Assessment Solutions

Aon’s Assessment Solutions Netherlands

Radarweg 29 B12

1043 NX Amsterdam

Phone:  +31-(0)6 1536 6842

Mail: assess.aon.com
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