DIGITALE TRANSFORMATIE

TEKST PAUL BECHT EN WINFRIED BOUTS BEELD AREND VAN DAM

Wat doet de ondernemingsraad?

De digitale tsunami
Digitale ontwikkelingen voorspellen een
tsunami van veranderingen voor werk en
organisaties. Schattingen over de gevolgen
variëren, maar verwacht wordt dat zeker de
helft van de werkzaamheden zal veranderen.

een behoudende rol, zo blijkt uit het
onderzoek. Ze kiezen er eerder voor
plannen te toetsen als ze klaar zijn en
wettelijke kaders te bewaken, dan de
interesse van de medewerkers te stimuleren of de Digitale Transformatie
aan te jagen met het oog op de continuïteit van de organisatie.
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1. Verkennen

Hoe
verandert
het werk?

Hoe
verandert de
organisatie?

2. Voorspellen
Hoe
verandert
het business
model?

ten niet zelf uitvoert maar gaat

In de fase ‘Voorbereiden’ wordt de route

outsourcen of inkopen, of er een part-

gemaakt voor de ‘medewerker van nu’

nerschap voor aangaat.
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3. Voorbereiden
'Droombaan' onderzoek
Plan 'B'
Future Academy
Competentieontwikkeling, opleiding & training
Samenwerking met opleidingsinstituten
Samenwerking met ecosysteem partners

tenties enorm teruglopen en leunen

Leerproces in de or en in de
organisatie
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Drie basisvragen

Eerst verkennen, dan voorspellen

Om grip te krijgen op de gevolgen van
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Hulp nodig
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Uit het onderzoek van WissemaGroup
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blijkt dat ondernemingsraden hulp no-
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dernemingsraad, een leerproces voor

mogelijkheden en nieuw werk.

viduele toekomst.
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Voorbereiden
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Verandering in werkzaamheden en
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* Zie voor het onderzoeksverslag: htt-
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of training volgen of misschien over-
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dat de organisatie sommige activitei-

werkgever.
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