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DIGITALE TRANSFORMATIE
Digitale cultuur & Leiderschap
INLEIDING
In onze complexe, steeds veranderende wereld gaan trends en digitale ontwikkelingen razendsnel.
Dit brengt ook de noodzaak voor bedrijven om zich te transformeren naar wendbare, digitale
organisaties. Digitale transformatie loont: digitaal volwassen bedrijven blijken significant
winstgevender dan peers. Diverse onderzoeken stellen dat een 'digitale cultuur' de digitale
transformatie bevordert. Maar wat is die cultuur precies, en wat kunnen managers en digitale
aanjagers doen om deze cultuur te realiseren?
Tribers onderzocht de kenmerken van een digitale cultuur door middel van academisch
literatuuronderzoek en 18 diepte-interviews met experts, waaronder executives (CIO, CDO), senior
managers en digitale aanjagers die werkzaam zijn bij digitaal volwassen bedrijven. Dit whitepaper
paper geeft de onderzoeksresultaten weer door de zeven dimensies van de digitale cultuur uiteen te
zetten, en presenteert daarnaast Best Practices om deze cultuur te bewerkstelligen.

18 EXPERT
INTERVIEWS

EXECUTIVE & SENIOR
8 DIGITAAL
MANAGEMENT
SUCCESVOLLE ORGANISATIES

DIGITALE CULTUUR
Op basis van de interviews wordt een digitale cultuur gekenmerkt door zeven pijlers. Met de juiste
aandacht voor deze zeven pijlers zal een organisatie beter in staat zijn succesvol te functioneren in
de context van digitale transformatie.
De toepassing van deze pijlers is
maatwerk: de mate waarin een culturele
dimensie belangrijk is kan per bedrijf sterk
verschillen.
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EXPERIMENTEREN
Veel organisaties ontwikkelen producten waar de klant niet op zit te wachten. Innovatieliteratuur
spreekt daarom vaak over "fail fast, learn faster" om er achter te komen wat de klant écht wil.
Echter brengt falen nog altijd een bepaalde angst met zich mee door een heersende
prestatiecultuur. Door te praten over experimenteren in plaats van falen kiest men
een positieve en pragmatische benadering. Experimenteren gaat over de bereidheid van een
organisatie om risico’s en eventuele mislukkingen te tolereren als een natuurlijk onderdeel van
experimenteren met nieuwe, digitale initiatieven.

“We praten nu experimenteren in plaats van falen. We hebben het niet over
groots falen, maar over het al dan niet bevestigen van je hypotheses”
- Digital Innovation Lead

KENNIS TASTBAAR MAKEN
Het doel van een experiment is om de klant
steeds beter te begrijpen. Hierbij is het
belangrijk om opgedane kennis vast te leggen:
wat heeft dit experiment ons geleerd, wat wil de
klant wel en vooral ook niet? Door zorgvuldige
registratie stel je je groeimotor steeds beter af.

LEAN START-UP & DESIGN THINKING
Methoden als Lean Start-Up en Design
Thinking
helpen
een
experiment
gestructureerd uit te voeren. Centraal staat
het begrijpen van de klant door een prototype
iteratief uit te rollen en aan te passen op
basis van feedback.

Tip: Om je organisatie uit een angstcultuur te halen helpt het om een 'gefaald' experiment
positief te brengen: laat bijvoorbeeld zien hoeveel kosten je hebt bespaard door een project
vroegtijdig te stoppen.

DATA-DRIVEN
Data-gedreven organisaties genereren niet alleen grote hoeveelheden data, maar hebben ook de
juiste capabilities in huis om deze zo effectief mogelijk te structureren, analyseren, en in te zetten
voor besluitvorming. Data-driven gaat over ‘moving out of the gut feeling’ door structureel gebruik
te maken van data-inzichten in dagelijks werk en besluitvormingsprocessen.

“Het gaat niet om data; het gaat erom hoe je data gebruikt om betere besluiten te
nemen” - Digital Innovation Lead

CENTRAL DATA CAPABILITY
Een grote valkuil is het niet op orde hebben van
je data. Een centrale data capability inclusief
verantwoordelijkheden
omtrent
data
management en kwaliteit helpt data op orde te
houden.

EXPERIMENTEREN MET DATA
Bied medewerkers de mogelijkheid om te
leren omgaan en te experimenteren met data.
Denk aan trainingen of (digitale) omgevingen
waarin geoefend kan worden met analyseren
en visualiseren van data.
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TRANSPARANTIE
Transparantie is van groot belang om de organisatie mee te nemen in de veranderingen die de
digitale transformatie met zich mee brengt. Dit gaat dan ook om de bereidheid van zowel
managers als medewerkers om transparant te zijn over de transformatie en eventuele pijnpunten;
open te staan voor inspectie en het geven en ontvangen van feedback.

“Als leider moet je transparant zijn, want dan kun je met kwetsbaarheid zeggen: ‘dit is
de uitdaging. Ik weet het ook nog niet. Samen moeten we verandering creëren’"
- Vice President IT

DIGITALE VISIE
Een inspirerende visie inclusief autonomie
creëert
een
organisatie
met
volop
ondernemerschap.
Bovendien
geeft
het
duidelijkheid over de richting van de digitale
transformatie,
waarmee
gevoelens
van
onzekerheid
bij
medewerkers
worden
weggenomen.

INTERNE (E-)COMMUNICATIE
Het consistent uitdragen van de visie richting
de organisatie, bijvoorbeeld via interne
(digitale) communicatiekanalen, vergroot de
betrokkenheid van medewerkers. Belangrijk
hierin is het betrekken van alle lagen binnen
de organisatie om een zo transparant
mogelijk verhaal te communiceren.

Tip: Een veel voorkomende valkuil is dat de visie niet genoeg benadrukt en herhaald wordt,
omdat men aanneemt dat medewerkers de richting al begrijpen. Wees daarom consistent
in het uitdragen van je visie binnen alle lagen van de organisatie.

DIGITAL MINDSET
Hoe transformeer je als traditionele supermarktketen naar een technologie-gedreven retailer die de
digitale markt verovert? Of als universiteit naar een online educatie-platform? Om écht een slag te
maken is een "digital mindset" cruciaal: het opnemen van digitaal denken in het bedrijfs-DNA, om
in de kern een digitaal georiënteerd bedrijf te worden.

“We zijn steeds meer een Digital First bedrijf, waar een groot deel van het contact
met klanten digitaal begint” - Chief Digital Officer

DIGITALE STRATEGIE
Definieer het ultieme doel voor jouw organisatie
als het gaat om digitale transformatie, en in
grote lijnen de strategische activiteiten om daar
te komen.

BUSINESS MODEL INNOVATION
Het vernieuwen van business modellen waarin
digitaal de standaard wordt. Voorbeelden zijn
het digitaliseren van de customer journey, of je
gehele businessmodel te transformeren naar
een platform businessmodel.
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LEREN & ONTWIKKELEN
Digitale transformatie vraagt om een organisatiecultuur die meebeweegt met (technologische)
ontwikkelingen, en daarmee haar medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. Leren &
ontwikkelen gaat om het investeren in en stimuleren van (digitale) skills- en kennisverwerving.

“De tijd dat je afstudeerde aan de universiteit en dacht ‘dat is het’, is voorbij. Het
begint dan pas. We moeten onszelf continu ontwikkelen, ook als managers"
- Chief Digital Officer

SKILL GAP ASSESSMENT
Veel organisaties bieden een overload aan
trainingen. Hierdoor bestaat de kans op
irrelevante ontwikkeling en raakt een medewerker
de draad kwijt. Een Skill Gap Assessment met
focus op digitale transformatie helpt er achter te
komen welke skills écht nodig zijn. Het
trainingsaanbod wordt hier op afgesteld. Zo
verzorg je een gebalanceerd trainingsaanbod
gericht op de groeiambities van de medewerker
én de ambities van jouw organisatie.

TRAINING PROGRAMMA'S
Organisaties leren door hun medewerkers. Het
bieden van kansen aan medewerkers voor
(digitale) ontwikkeling versterkt het vermogen
van een bedrijf om te slagen in digitale
transformatie. Management speelt een
actieve rol in het intern opzetten en promoten
van trainingsprogramma's, of resources
beschikbaar te stellen voor externe trainingen.
De keuze voor een centraal of ad hoc
trainingsaanbod
is
afhankelijk
van
organisatie-specifieke factoren.

AGILITY
Succesvolle organisaties zijn in staat om zich voortdurend aan te kunnen passen aan
marktveranderingen om klantwaarde te blijven bieden. Agility betreft de bereidheid van
organisaties en haar medewerkers om wendbaar te zijn.

“Onze projecten worden kleiner, want met een steeds veranderende wereld kunnen we
ons geen hele grote lange projecten meer veroorloven. We zullen veel wendbaarder
moeten zijn” - Chief Information Officer (Retail)

AGILE WAY OF WORKING
Door een Agile werkwijze te adopteren kunnen
organisaties sneller én beter inspelen op
klantbehoeften. Hierin is samenwerken met de
klant essentieel voor succes en wordt in kleine,
iteratieve stappen producten of services
ontwikkeld.
Het
kunnen
inspelen
op
veranderende prioriteiten staat daarbij boven het
volgen van een uitgestippeld plan.

SHORT-TERM BUSINESS PLANNING
Business planning op korte termijn zorgt voor
een
beter
aanpassingsvermogen
aan
veranderende omgevingen. Als er bijvoorbeeld
een digitale innovatie wordt geïntroduceerd die
een grote impact heeft op een organisatie of
branche,
kan
planning
gemakkelijker
aangepast
worden
om
de
nodige
veranderingen door te voeren.
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SAMENWERKEN
Hoewel de urgentie tot digitale transformatie gedreven wordt door technologische ontwikkelingen,
is de transformatie vele malen breder dan enkel IT. Digitale transformatie heeft organisatiebrede
impact. Het is daarom van belang om de juiste expertise te combineren om gezamenlijk tot
innovatieve oplossingen te komen. Samenwerken als onderdeel van de digitale cultuur gaat dan
ook over een positieve houding ten opzichte van cross-functionele samenwerking, en de
bereidheid tot samenwerking met externe partners. Hierin is met name de diversiteit in expertise
nodig, om zo effectief mogelijk in te kunnen spelen op een veranderende (digitale) markt.

“De mix van expertise; multifunctionele teams met verschillende vaardigheden.
Misschien beginnen ze minder snel, maar daarna begrijpen ze elkaar beter. Dat doet
veel voor de cultuur." - Chief Digital Officer (Banking)

GEDEELDE DOELEN

KLEINE TEAMS

EXTERNE PARTNERSHIPS

Gedeelde doelen faciliteren
samenwerking, aangezien alle
betrokken partijen een belang
hebben bij het bereiken ervan.
Dit vergemakkelijkt inherent
het overwinnen van de vaak
voorkomende ‘silo-mentaliteit’
binnen grote organisaties.

Valkuilen van interdisciplinair
samenwerken
zijn
trage
besluitvorming en veel praten
zonder actie. Werk daarom
met een kernteam: de mensen
die absoluut nodig zijn.
Overige stakeholders worden
regelmatig gebriefd en kunnen
op aanvraag input leveren.

Digitaal
succesvolle
organisaties nemen steeds
vaker
deel
aan
partnernetwerken om expertise
vanuit buiten de organisatie te
halen.
Voorbeelden
zijn
partnernetwerken
met
branchegenoten; start-ups; of
universiteiten.

EEN DIGITALE CULTUUR ACTIVEREN
IN JOUW ORGANISATIE
Onderzoek toont aan dat een digitale cultuur één van de drijfveren is voor een succesvolle
digitale transformatie. Echter wordt cultuur vaak gezien als iets ongrijpbaars, wat het
lastig maakt om deze actief te managen. Tribers identificeert zeven gedeelde culturele
kenmerken binnen digitaal succesvolle organisaties. Deze dimensies maken de digitale
cultuur tastbaar en bieden managers handvatten om op de juiste activiteiten en
veranderingen in te zetten. Daarnaast bieden de inzichten een pragmatische aanpak om
direct aan de slag te gaan.
<Meer weten? Neem contact op met Andrea Bolt

OVER TRIBERS
Innovatie is onmisbaar. Net als snelheid in je product development. Dat vraagt om het aanzetten van
een startup-mentaliteit. Ook in jouw organisatie. Dat is wat Tribers doen. Door het verbinden van ideeën,
teams en leiders. Niet door het vasthouden aan processen. Wel door het activeren van agile. Onze scrum
masters en Agile coaches loodsen je door de Agile journey. Zodat jij snel ideeën verkent, concrete
oplossingen verzint en jouw markt blijft veroveren.

CONTACT
Dit onderzoek is uitgevoerd door Andrea Bolt, MSc Business Administration aan de Universiteit van
Amsterdam, in samenwerking met Tribers.
Heeft u vragen over het onderzoek, of bent u benieuwd wat Tribers kan betekenen voor uw digitale
transformatie? Neem gerust contact op.
www.tribers.nl
andrea@tribers.nl

