
Hoe wordt iedereen een DigiWeet?



Heel veel brieven maken



Zijn computergebruikers dom?



“Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet. 

Dat is kennis.” 

- Conficius -



20+ jaar ervaring met computergebruikers

Office 365 Beheerder bij ROC Tilburg

Auteur DigiWeten | Bedrijfspsychologie | HBO 
Technische Bedrijfskunde (bezig) | Lean Green Belt | 

Partner Digitaal Samenleven

Aldo de Beunje
aldo@digiweten.nl

www.digiweten.nl

Linkedin.com/in/aldodebeunje/

Missie: Iedereen een DigiWeet

http://www.digiweten.nl/
https://www.linkedin.com/in/aldodebeunje/


Hoe groot is het probleem?
• 4 - 8%  in 33 rijkste landen hoog niveau digitale vaardigheden

• 36% kan taken uitvoeren met middelmatige complexiteit

• 56% van de inwoners zit onder het gewenste niveau  (Matig of Slecht)

Bron: OECD Computer Skills 2016



Nederland doet het iets minder slecht



Nederlandse werknemer

• Nederlandse werknemer 7,6% van de tijd “computerproblemen”

• 60% helpdeskmeldingen geen technisch probleem 

• Nauwelijks aandacht van management

• Productiviteitskosten € 20+ Miljard per jaar

Bron: Universiteit van Twente
“Productiviteitsverlies door ICT-problemen en 

ontoereikende digitale vaardigheden"



Rekensom

Bij een fictieve organisatie werken 1500 medewerkers.  
Zij verliezen gemiddeld 4 uur per week door te weinig 
digitale vaardigheden. 

1500 medewerkers x 45 werkweken x 4 uur x uurtarief 20 euro:

€ 5,4 Miljoen per jaar!



Alliantie Digitaal Samenleven

Hoe kan iedereen digitaal vaardig en in balans werken?

www.digitaalsamenleven.nl



Digitalisering?



Conclusie
• Werknemers van alle leeftijden weten niet dat ze een probleem hebben.
• Meer dan de helft is digibeet
• Kost erg veel geld
• Helpdesk is er om te helpen maar niet om te trainen of signaleren. 
• Steeds grotere behoefte aan werknemers met goede digitale vaardigheden.
• Management is er nauwelijks mee bezig.



Computerangst



Aan de computer ligt het (bijna) nooit meer



Gebruiker is aan zet

“Mensen voelen zich meer 
op hun gemak met oude 
problemen dan met nieuwe 
oplossingen.” 

- John Maxwell -



Vervelend werk voor automatisering

Mensenwerk voor Mensen



GEINTJE BSOD



Wat is er geprobeerd?

• Klik-hier-klik-daar-cursus

• Poweruser van de afdeling

• Alleen aandacht bij uitrol nieuw systeem



Opdracht workshop:
Als onderdeel van de inhoud van  de
DigiWeten site maak je een
nieuwe subsite aan met als sjabloon
Team Site. Je geeft de Subsite als naam je 
eigen inlognaam. Houdt de URL kort.

Stel de machtigingen zo in dat jij er alleen bij 
kan. Voor de navigatie opties kies je Ja.

Met de eigen logica is niks mis!



Wat werkt wel?

Collega’s die elkaar op de juiste 
manier helpen en ondersteunen



Vast agendapunt op de teamvergadering:
(Digitale) Werkprocessen

Wat werkt nog meer?





DigiWetten

DigiWet 1: Zet de waan van de dag even opzij

DigiWet 2: Herhalend en terugkomend werk? Stel de vraag: Wat is de beste manier?

DigiWet 3: Verzamel gegevens indien mogelijk digitaal

DigiWet 4: Streef ernaar gegevens maar één keer in te hoeven geven

DigiWet 5: 20% is techniek, 80% organisatie

DigiWet 6: Één keer maken, zo vaak mogelijk gebruiken



Voorwaarden voor Succes

BELANGRIJK TIJD BESPREEKBAAR



Wat zou een DigiWeet doen?



Tot ziens?

Aldo de Beunje
aldo@digiweten.nl

www.digiweten.nl

Linkedin.com/in/aldodebeunje/

Workshops | Presentaties

http://www.digiweten.nl/
https://www.linkedin.com/in/aldodebeunje/


BonusHelpdesk in de middeleeuwen


