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Cisco trend rapport  
Nederlandse werkgevers op 
weg naar digitale transformatie

Hoe hun personeel denkt over deze voorbereiding
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De Digitale Transformatie in Nederland: 
Tijd voor een reality check

Overschatten Nederlandse werkgevers 
hun kunnen, op het gebied van de 
digitale transformatie? 
Die vraag is opportuun. ’s Lands 
werkgevers zijn namelijk uitzonderlijk 
zelfverzekerd over hun kennisniveau 
over, hun vaardigheden voor en 
hun voorbereiding op de digitale 
transformatie. Dat is gevaarlijk, 
want in de nieuwe economie zijn 
concurrentie groot, goed gefinancierd 
en internationaal.

Toegegeven, we gaan er niet van uit dat 
Nederlandse bedrijven internationaal 
gezien de hekkensluiters zijn. Maar toch. 
In Nederlandse bedrijven is de digitale 
transformatie vaak géén top-5 prioriteit 
op bestuursniveau. En bij veel bedrijven 
is onduidelijk welke vaardigheden 
nodig zijn om succesvol aan de digitale 
transformatie deel te nemen. Dus steken 
werkgevers geld in het ontwikkelen 
van digitale basisvaardigheden 
(kleine bedrijven), digitale veiligheid 
(middelgrote bedrijven) en big data 
analytics (grote bedrijven), maar blijven 
vaardigheden als verandermanagement 
achter bij de behoefte. 

Werken Nederlandse bedrijven zichzelf 
in een positie om onder de voet gelopen 
te worden door ondernemingen uit 
landen die op nationaal niveau de 
digitale transformatie grondiger hebben 
aangepakt? Dat hebben we laten 
uitzoeken door Motivaction.
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Wat ís de digitale transformatie eigenlijk?
De digitale transformatie gaat verder dan een fancy app, of het 
digitaliseren en automatiseren van papieren processen. De Digitale 
Transformatie is een visie op ondernemen, waarbij maatwerk, 
vrijheid in klantcontact, makkelijk opschalen, pragmatisme en 
profiteren van de platformen/ecosystemen van derden een 
belangrijke rol spelen. Een digitaal getransformeerd bedrijf…

• Ontwikkelt snel datagedreven producten en diensten, en kan die 
  bovendien tweaken. Ze passen daarom als een maatpak voor 
  individuele klanten.

• Geeft werknemers veel vrijheid om het klanten naar de zin te 
  maken, en de (merk)beloften van het bedrijf aan zijn klanten na 
  te komen. Veel verantwoordelijkheid en creativiteit onderin de 
  organisatie dus.

• Kent een vergaande technologische integratie van front, middle 
  en back office om die tweakbare producten aan te kunnen 
  bieden én om als bedrijf te groeien zonder dat dat snel leidt tot 
  capaciteitsproblemen

• Biedt producten en diensten niet alleen via de eigen ‘etalage’,  
  maar gebruikt ook andere ecosystemen en platformen om de 
  klant binnen te halen. 

• Heeft een flexibele kijk op de onderdelen van zijn waardeketen, 
  en kan deze bijna ‘modulair’ uitvoeren of uitbesteden als daarmee 
  betere winstgevendheid of klanttevredenheid te halen zijn.

Het resultaat van die filosofie is een bedrijf dat snel kan groeien, 
veel tevreden klanten heeft, en dat om kan gaan met elke 
veranderschok die het op zijn pad treft. Om daar te komen hebben 
bedrijven technologie (de hardware), klantdata en technologische 
vaardigheden nodig. Maar ze zoeken ook werknemers die door de 
ogen en leefwereld van de klant naar het bedrijf en zijn producten/
diensten kunnen kijken. En om te voorkomen dat het blijft bij 
woorden, is een bedrijfscultuur nodig die het prioriteert om de 
merkbelofte aan klanten na te komen, en om tot het uiterste te gaan 
om het klanten naar de zin te maken.



33

Over het onderzoek 
Motivaction ondervroeg in opdracht van Cisco een 
steekproef van ruim 500 leidinggevenden en (mede-)
beslissers over de digitale transformatie in hun 
organisatie. De ondervraagden werkten in verschillende 
branches, bedrijfsgroottes en regio’s. Ze waren eind- of 
medeverantwoordelijk voor algemeen management, 
financiële dienstverlening, HRM, ICT, Telecom of marketing 
en sales. Hun ervaringen, visies en toekomstvoorspellingen 
hebben we samengevat in dit trendrapport. 

Motivaction ondervroeg zelfstandig ondernemers (29%), 
(mede-)beslissers in loondienst in het bedrijfsleven (64%) 
en de overheid (7%). De respondenten werkten name in 
de zakelijke dienstverlening (28%), detailhandel (13%), 
gezondheids – en welzijnszorg (9%) en de industrie (8%). 
Onder de overige sectoren vielen onder meer vervoer, 
openbaar bestuur, onderwijs, media en cultuur en financiële 
dienstverlening. 
Daarbij ondervroeg Motivaction beslissers in verschillende 
bedrijfsgroottes. Het merendeel (29%) werkte bij een bedrijf 
tussen de 5-49 werknemers. 21% bij een organisatie met 
meer dan 500 werknemers. De rest van de respondenten 
was ongeveer gelijk verdeeld over bedrijven van 1-4 
werknemers (12%), 50-100 werknemers (16%), 101 – 250 
werknemers (11%) en 250 – 500 werknemers (11%). 

‘Weten hoe Nederland ervoor staat als 
het gaat om digitaal transformeren is 
belangrijk. We willen voorop lopen als 
land. Met onze zorg, veiligheid, onderwijs 
en een innoverende, duurzaam groeiende 
economie en maatschappij. En onze 
concurrenten bijhouden. Maar waar moeten 
we nog een tandje bijzetten? Wie heeft 
waar hulp bij nodig? Zodat we samen de 
digitale versnelling van Nederland kunnen 
waarmaken.’ 

Hendrik Blokhuis, 
Director Country 
Digitization 



1. Nederlandse werknemers  
 over digitale transformatie
Cisco wilde een beeld krijgen van het kennisniveau van 
respondenten over digitale transformatie binnen hun 
organisatie. Om te beginnen stelden we de volgende 
drie vragen:

1. Heb je een duidelijk beeld van hoe je bedrijf er   
 digitaal getransformeerd uitziet?
2. Hoe beoordeel je jouw eigen kennisniveau over de   
 digitale transformatie van de organisatie?
3. Is de digitale transformatie in jouw organisatie   
 onderwerp van gesprek op bestuursniveau?

Bijna de helft heeft volledig beeld van digitaal 
getransformeerd bedrijf 

Nagenoeg de helft van de ondervraagden (49%) geeft 
aan een volledig beeld te hebben van hoe hun bedrijf 
er digitaal getransformeerd uit ziet. Er is een significant 
verschil in hoe deze vraag wordt beantwoord in de 
leeftijdscategorieën 25-34 jaar en 45-54 jaar. 

Daarbij zeggen medewerkers die werkzaam zijn 
bij bedrijven met (meer dan 500 ondervraagden) 
bovengemiddeld vaak een redelijk beeld te hebben: 
57% tegenover 45% gemiddeld. 

Hoe staat het met het kennisniveau? 
Hoe schatten ondervraagden hun eigen kennis van 
digitale transformatie in? Het merendeel is zelfverzekerd. 
Maar liefst 7 op de 10 (71%) beoordeelt het kennisniveau 
over de digitale transformatie van hun bedrijf als goed 
tot zeer goed. Een kwart (25%) van de ondervraagden 
tussen de 55 en 64 beoordeelt het zelfs als zeer goed. 
Een significant hogere score dan bij de 45 en 54 jarigen, 
waarvan slechts 13% van mening is dat dit zeer goed is. 
De leeftijdscategorie 35-44 jaar zweeft hier een beetje 
tussenin: 20% vindt hun kennis zeer goed.

Ook zijn er verschillen te ontdekken bij ondervraagden 
die zelfstandig ondernemer zijn, in loondienst of bij de 
overheid werken. 

van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 
25-34 jaar geeft aan een volledig beeld te 
hebben van hoe het bedrijf waarvoor zij werken 
er digitaal getransformeerd uitziet.

van de ondervraagden in de leeftijdscategorie  
45-54 jaar geeft aan een volledig beeld te hebben 
van hoe het bedrijf waarvoor zij werken er digitaal 
getransformeerd uitziet.

60%

40%
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Als het aankomt op bedrijfsgrootte blijken ondervraagden 
bij bedrijven met meer dan 500 werknemers hun 
kennis bovengemiddeld vaak met ‘goed’ te beoordelen; 
63%, tegenover een gemiddelde 53%. Bij bedrijven 
tot 49 werknemers is er meer scepsis over de eigen 
kennis: 41% beoordeelt deze als ‘goed’ tegenover het 
gemiddelde van 53%. 

Bijna 1 op 8 denkt dat digitale transformatie  
niet op bestuursniveau speelt
Is digitale transformatie een onderwerp van gesprek op 
bestuursniveau? Volgens bijna 1 op de 8 ondervraagden 
is dat niet het geval. Daarentegen laat 47% weten dat het 
zeker een onderwerp van gesprek is binnen het bestuur, 
maar dat het geen topprioriteit heeft. 
De 25 tot 34-jarigen denken hier anders over. Maar liefst 
57% zegt dat digitale transformatie absoluut topprioriteit 
is. Ook binnen de drie grote gemeenten – Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag - is ruim de helft van mening dat 
het een absolute bestuurlijke topprioriteit is. 52% geeft dit 
namelijk aan. 

58%
75%

van de zelfstandig onder nemers  
beoordeelt zijn kennisniveau  
met goed tot zeer goed.

van de respondenten in loondienst of 
werkzaam bij de overheid beoordeelt zijn 
kennisniveau met goed tot zeer goed.

Hendrik Blokhuis: ‘Over de gehele linie zien 
we dat het kennisniveau rondom digitale 
transformatie in Nederland is toegenomen. 
Zowel de urgentie als prioriteit van 
digitalisering is de afgelopen drie tot vijf 
jaar gestegen. Ter illustratie; in 2016 werd 
de digitale agenda van ons land met name 
gedreven vanuit Economische Zaken, daar 
zijn Justitie en Veiligheid en Binnenlandse 
inmiddels bijgekomen. Dit vloeit voort in 
onze maatschappij en economie en is een 
positieve stimulans voor de kennisgroei. 
COVID-19 heeft daarbij ook voor een 
enorme versnelling gezorgd. Veruit de 
meeste organisaties moesten ineens 
massaal digitaal werken. Waar zij dit eerst 
nog als barrière zagen, hadden ze door de 
coronacrisis geen keuze. En toen bleek het 
vaak prima te werken.’
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2. De geldkwestie
Wie een bedrijf digitaal wil transformeren, moet 
investeren.

Een van de onderdelen van een digitale transformatie 
is het bij- en omscholen van het huidige personeel. Dat 
brengt de mogelijkheid met zich mee om het huidige 
personeel op een andere manier in te zetten. Maar hoe 
zien ondervraagden dat zelf eigenlijk?

Ruim driekwart denkt dat geld geen probleem is 
Volgens 77% van de ondervraagden is geld binnen 
de organisatie geen belemmerde factor bij het bij- en 
omscholen van werknemers ten behoeve van de digitale 
transformatie. Ruim 1 op de 3 (34%) denkt zelfs dat 
er meer dan genoeg budget beschikbaar is. Bijna een 
kwart (23%) staat er tegenovergesteld in, namelijk dat 
er onvoldoende budget beschikbaar is voor bij- en 
omscholing.  

Bij zelfstandig ondernemers lijkt geld 
geen rol te spelen als het aankomt op 
bij- en omscholing; 

geeft aan dat hiervoor precies of meer 
dan genoeg budget beschikbaar is. 

77%

Hendrik Blokhuis: ‘Deze cijfers zeggen 
heel veel, omdat het een vraagstuk is dat 
werknemers zelf aan den lijve ondervinden. 
Wanneer een werknemer een passende cursus 
heeft gezien en toestemming krijgt om dit te 
doen, is dit een duidelijk signaal. Overigens 
moeten organisaties zich ervan bewust zijn 
dat investeren in bij- en omscholing niet iets 
eenmaligs is. Sterker nog, de digitalisering 
verandert continu. Het is daarom nodig om 
te blijven investeren in digitale kennis en 
vaardigheden.’ 
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3. Bij- en omscholing 
 digitale transformatie 
Afgezien van de financiële kwestie, hoe goed denken 
ondervraagden dat hun werkgevers zijn voorbereid op 
deze bij- en omscholing?

Werkgevers goed voorbereid op bijscholing 
Ruim de helft (54%) van de ondervraagden geeft aan dat 
zijn bedrijf over het algemeen goed (40%) tot zeer goed 
(14%) is voorbereid op bij- en omscholing. 1 op de 10 
is het hier niet mee eens en stelt dat het bedrijf in zeer 
slecht (1%) tot slecht (9%) is voorbereid.

Zelfstandig ondernemers ondanks voldoende  
budget niet happig op bijscholing 
Hoewel 77% van de zelfstandig ondernemers aangeeft 
dat er voor bij- en omscholing precies of meer dan 
genoeg budget beschikbaar is, lijken zij het belang hiervan 
toch niet in te zien. Zo geeft bijna de helft (49%) aan 
dat scholing van werknemers (überhaupt) geen 
(top)prioriteit is. 

Een groot verschil met de perceptie van respondenten 
in loondienst of werkzaam bij de overheid. Daarvan ziet 
21% dat het (überhaupt) geen (top)prioriteit is. Van 
de zelfstandig ondernemers duit 24% omscholing als 
top 5-prioriteit aan. Wederom een flink verschil met 
respondenten in loondienst of werkzaam bij de overheid, 
waarbij dit voor 40% geldt. 

Urgentie bij- en omscholing mist
Wanneer er gekeken wordt naar de algemene cijfers, zien 
we dat de urgentie voor bij- en omscholing wat achterblijft. 
Bijna 1 op de 3 (29%) ondervraagden geeft aan dat het 
in zijn organisatie (überhaupt) geen (top)prioriteit is om 
werknemers bij te scholen met vaardigheden die nodig 
zijn voor de digitale transformatie. Slechts 10% geeft aan 
dat bijscholing van werknemers met vaardigheden die 
nodig zijn voor de digitale transformatie/digitalisering/ 
automatisering de belangrijkste prioriteit is. 

Hendrik Blokhuis: ‘Als er iets is dat zich gedurende 
de coronacrisis bewezen heeft, is dat de urgentie van 
digitalisering wel. En dus de noodzaak om personeel 
daarop te scholen. Het kan niet anders dan dat zij die nog 
twijfelen aan het belang van digitale transformatie tot inzicht 
komen dat dit wel degelijk belangrijk is. Het merendeel 
van de organisaties is hier immers al mee bezig. Wanneer 
bedrijven hier niet in mee gaan, kan dat negatieve gevolgen 
hebben voor het aantrekken en behouden van talent, tot 
zelfs het voortbestaan van het bedrijf.’ 

54%

Hendrik Blokhuis: ‘Een waardevolle tip? 
Werk met een persoonlijk ontwikkelplan 
waar jij zelf eigenaar van bent. Wij gebruiken 
zelf Team Space, waarin werknemers en 
managers wekelijks ‘inchecken’. Werknemers 
beantwoorden vier tot vijf vragen, zoals waar 
hun prioriteiten van die week liggen en wat zij 
daarin nodig hebben van hun manager. Het 
onderwerp bij- en omscholing komt daarin ook 
aan bod. Dit maakt het voor leidinggevenden 
mogelijk om wekelijks een vinger aan de 
pols te houden. En niet alleen ten tijde van 
het functionerings- en beoordelingsgesprek. 
Zo wordt bijsturen een stuk gemakkelijker. 
Juist omdat digitale transformatie telkens 
weer verandert, is die continue check-in zo 
belangrijk.’

geeft aan dat het bedrijf waarvoor zij werken goed is 
voorbereid op het gebied van scholing. 
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4. Benodigde vaardigheden 
 digitale transformatie  
Als het aankomt op de vaardigheden die organisaties 
nodig hebben voor hun digitale transformatie, hoe ver zijn 
zij dan volgens ondervraagden? Is er duidelijkheid over 
het soort vaardigheden dat nodig is? En is er behoefte 
aan ‘harde’ of ‘zachte’ skills? 

Geen onduidelijkheden over benodigde skills 
Organisaties weten welke kennis er nodig is voor een 
succesvolle digitale transformatie. Volgens maar liefst 
80% van de ondervraagden is er binnen de organisatie 
waar zij werken een duidelijk beeld over de benodigde 
vaardigheden. Voor 1 op de 5 zijn deze skills weinig of 
helemaal niet duidelijk. Op de vraag of de organisatie 
meer behoefte heeft aan ‘harde’ of ‘zachte’ vaardigheden 
zijn de meningen ongeveer 50/50 verdeeld. 

Hendrik Blokhuis: ‘Een aantal skills is cruciaal 
voor digitale transformatie. Cyber security 
awareness, onderdeel van digitale veiligheid, 
is er één van. Dat stopt niet bij het 
IT-personeel. Nu iedereen met digitalisering 
te maken heeft, zijn deze kennis en 
vaardigheden dus voor iedereen relevant. 
Het is vooral belangrijk dat iedereen goed om 
kan gaan met digitale middelen. 
Ook verandermanagement is een essentiële 
skill. In een digitale wereld zie je jouw 
personeel aanzienlijk minder. Hoe manage 
je dit virtueel? De juiste technologie, denk 
aan een goede thuiswerkplek met een groot 
scherm en goed werkende audio en video, 
zijn hierbij erg belangrijk. 
Hiermee kan lichaamstaal, waarin 
non-verbale communicatie schuil gaat, het 
best worden beoordeeld.’ 

20%

18%
14%
13%

12%

9%

5%
5%

3%

Digitale veiligheid

Digitale basisvaardigheden 

Verandermanagement

Big data analytics 

Software ontwikkeling / DevOps 

Digitale marketing 

Machine learning AI  

Anders  

Mobiliteitsbeheer  

Trainings- en omscholingsprogramma’s: 20% geeft 
hierbij aan dat dit vooral digitale veiligheid betreft.
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Bij- en omscholing de oplossing voor 
vaardigheidstekorten 
Wanneer we werknemers vragen wat zij de beste manier 
vinden om de vaardigheidstekorten in de komende 
5 jaar op te lossen, komt bij- of omscholing veruit als 
beste oplossing uit de bus. Maar liefst 84% vindt dit 
voornamelijk of uitsluitend de beste manier. Slechts 15% 
denkt dat voornamelijk of uitsluitend het aannemen van 
nieuwe mensen de beste manier is. 

Respondenten in de leeftijdscategorieën 18-24 jaar en 
25-34 jaar denken hier echter anders over. Zij zijn van 
mening (meer dan de andere leeftijdscategorieën) dat 
het aannemen van nieuwe werknemers ook een goede 
manier is, respectievelijk 33% en 22%. Terwijl nieuwe 
werknemers aantrekken in gemiddeld 13% van de 
gevallen als beste manier wordt gezien.  

Daarbij geeft ruim een kwart van de ondervraagden (27%) 
aan dat 1-10% van de werknemers in zijn organisatie de 
afgelopen 2 jaar is om- of bijgeschoold. Als we dezelfde 
vraag stellen over een periode van 5 jaar, antwoordt 
bijna 2 op de 5 respondenten (37%) dat dit een kwart 
van de werknemers is. Volgens 1 op de 3 (33%) ligt dit 
percentage tussen de 26% en 50%.

Hendrik Blokhuis: ‘De kern als het op bij- 
en omscholing aankomt is dat organisaties 
er goed aan doen om vaak en regelmatig 
in contact te staan met hun personeel, 
waarbij er continu wordt begeleid, 
gecoacht en bijgestuurd. Zo kun je snel 
opschalen en bijsturen naar de behoefte 
van werknemers.’ 

Ouderen denken relatief makkelijk over aantrekken 
personeel
Buiten omscholing is het natuurlijk ook een optie nieuw 
talent aan te trekken. Iets meer dan de helft (53%) van de 
ondervraagden geeft aan dat dit moeilijk tot zeer moeilijk 
is en 47% denkt makkelijk tot zeer makkelijk. 

Respondenten werkzaam bij bedrijven met meer dan 
500 werknemers zien het wat minder rooskleurig in. Zij 
geven bovengemiddeld vaak aan (63%) dat het moeilijk is 
om nieuwe werknemers te vinden met vaardigheden die 
nodig zijn voor digitale transformatie. 

33% / 22%
van de respondenten in de leeftijdscategorieën 18 – 24 jaar 
en 25 –34  jaar zijn van mening (meer dan de andere leeftijds-
categorieën) dat het aannemen van nieuwe werknemers ook 
een goede manier is.

van de gevallen ziet nieuwe werknemers aantrekken als 
beste manier.

13%

in respectievelijk de leeftijdscategorie 55-64 en 65-70 
jaar geeft aan dat het zeer makkelijk is buiten 
omscholing als optie te gebruiken om nieuw talent aan 
te trekken.

geeft aan dat het zeer makkelijk is.
5%

10% / 12%
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5. Wie lost 
 vaardigheidstekorten op?  
Wanneer er sprake is van een kennisgat rondom 
digitale transformatie, zijn er diverse mogelijkheden om 
dit op te lossen. Het bij- en omscholen van bestaand 
personeel is een veelgehoorde optie, net als het 
aantrekken van nieuw talent. Al is deze mogelijkheid 
minder populair dan bij- en omscholing. Maar, wie 
moet de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
de vaardigheidstekorten eigenlijk dragen? 

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers volgens 44% 
van de ondervraagden primair de verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor het oplossen van de 
vaardigheidstekorten. De overheid wordt slechts in 
11% van de gevallen als verantwoordelijk bestempeld. 

19% legt de verantwoordelijkheid bij werknemers en 
nog eens 19% ziet hier een verantwoordelijkheid voor 
het voortgezet onderwijs. 

Opvallend is dat respondenten in de leeftijdscategorie 
55-64 jaar zich niet bij de meerderheid aansluiten. 
Maar liefst een derde (33%) ziet de overheid als 
primair verantwoordelijke partij. 65 tot 70-jarigen zien 
nóg vaker een primaire rol voor de overheid: 65% wijst 
hen als verantwoordelijke aan.

Hendrik Blokhuis: ‘Wij zien een belangrijke 
taak voor werkgevers én de overheid. Niet 
voor niets werken we met het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen voor 
onze Networking Academy. Hier hebben we 
de afgelopen 3 jaar al 58.000 mensen digitale 
vaardigheden bijgebracht. Naast middelbare 
scholen, ROC’s en hogescholen, gaan we nu 
zelfs kijken naar het primaire onderwijs. Daarbij  
investeren we in digitale vaardigheidstrainingen 
bij bedrijven.’ 

‘Wat ik tot slot mee wil geven is dat ieder individu 
de allerbelangrijkste verantwoordelijke is om 
vaardigheidstekorten tegen te gaan. Het gaat om 
zelfontwikkeling, daar moet iedereen zich bewust 
van zijn. Natuurlijk moeten werkgevers hierin 
ondersteunen, maar de eindverantwoordelijkheid 
ligt niet bij hen maar bij jezelf. De digitale 
transformatie is volop aan de gang, zorg er dus 
voor dat je bijblijft. Dit geldt voor alle leeftijden,  
of je nu aan het begin van je carrière staat of 
wanneer het einde van je loopbaan in zicht komt.’

44% 11%
van de ondervraagden 
vindt dat werkgevers de 
verantwoordelijkheid hebben.

legt de verantwoordelijkheid 
bij de overheid.

legt de verantwoordelijk heid 
bij werknemers.

ziet hier een verantwoorde-
lijkheid voor het voortgezet 
onderwijs. 

19% 19%
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6. Tot slot:  
 een aantal stellingen  
Om nog meer inzicht te krijgen in hoe ondervraagden 
over digitale transformatie denken, werd hen tot slot nog 
een drietal stellingen voorgelegd.

Hieruit blijkt dat een flinke meerderheid (68%) van 
mening is dat zijn werkgever voldoende aandacht 
besteedt aan het opleiden van personeel én dat er 
genoeg budget is vrijgemaakt voor digitale transformatie. 

‘Binnen mijn bedrijf wordt voldoende aandacht besteed aan het opleiden/trainen van personeel 
rondom de digitale transformatie.’

Stellingen

is het eens met deze 
stelling.68% kan zich hier overwegend tot 

helemaal niet in vinden. 32%

‘Binnen mijn bedrijf zijn er voldoende werknemers die zich kunnen toewijden aan de digitale transformatie.’

geeft aan het hier overwegend tot 
helemaal mee eens te zijn (bijna 
driekwart van de ondervraagden).

74% geeft aan het hier overwegend tot 
helemaal niet mee eens zijn (een 
kwart). 

26%

‘Binnen mijn bedrijf is er voldoende beschikbaar budget vrijgemaakt voor de digitale transformatie.’ 

geeft aan het hier overwegend 
tot helemaal mee eens te zijn.31% is het hier overwegend tot 

helemaal niet mee eens. 69%
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7. Conclusie 
Kijkend naar hoe ondervraagden de digitale transformatie 
binnen hun organisatie beoordelen, signaleren we 
een positieve tendens. Zowel qua kennisniveau als de 
voorbereidingen die organisaties moeten treffen voor de 
transformatie. De belangrijkste bevindingen op een rij: 

Deze cijfers onderstrepen wat we bij Cisco dagelijks in 
de praktijk zien, namelijk dat het algehele kennisniveau 
rondom digitale transformatie de afgelopen drie tot vijf 
jaar enorm is toegenomen. Waar het een aantal jaar 
geleden nog de vraag was of organisaties er wel klaar 
voor waren, is er inmiddels het besef dat achterblijven 
geen optie is. De digitale transformatie is in volle gang. 

Bij- en omscholing maakt hier een belangrijk onderdeel 
van uit. En ook dát beseft het bedrijfsleven. Er wordt volop 
budget vrijgemaakt om personeel digitale vaardigheden 
bij te brengen en zo mee te bewegen met de digitale 
transformatie. Cisco steunt deze ontwikkeling en draagt 
actief een steentje bij aan bij- en omscholing. Met de 
Cisco Networking Academy (NetAcad), opgericht in 
1999, leiden wij het IT-personeel van morgen op. 

• 71% beoordeelt het kennisniveau over de  
digitale transformatie van hun bedrijf als goed 

• Volgens 77% van de ondervraagden is geld 
binnen de organisatie geen belemmerde 
factor bij het bij- en omscholen van 
werknemers

• 80% geeft aan dat de organisatie een duidelijk  
beeld heeft over de benodigde skills

• 84% vindt bij- en omscholing de beste manier  
om vaardigheidstekorten op te lossen

12



13


