
De weg naar een datagedreven cultuur
en datageletterde medewerkers



LET’S TALK 
ABOUT DATA
Je zit midden in de transitie naar een datagedreven
organisatie. De strategieën zijn rond, de processen worden 
aangepast, de technologische veranderingen zijn steeds beter 
zichtbaar en wellicht ben je ook bezig met een verbeterde 
inrichting van je besturing. Top! Denk je... Want heb je ook al 
nagedacht over de impact die deze nieuwe manier van 
werken en besluitvorming heeft op de medewerkers? Zijn ze 
zich bewust van de potentie van data? En snappen ze het 
belang van goede kwaliteit van die data? Weten ze de nieuw 
verkregen inzichten op de juiste manier te interpreteren? 
Snappen ze de verandering? Worden ze creatiever en vinden 
ze het leuk? 

In deze e-paper nemen we je mee in hoe je deze 
transitie naar een datagedreven cultuur en 
datageletterde medewerkers maakt.



DATASAVVY
Succesvolle, wendbare 
organisaties gaan datagedreven
te werk en hechten veel waarde 
aan datakwaliteit. Omdat 
datagedreven werken steeds 
belangrijker wordt, heeft 
Opinium een wereldwijd 
onderzoek uitgevoerd om de 
datageletterdheid bij 
werknemers op alle niveaus te 
bepalen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat slechts 21 procent van de 
ondervraagden zich bekwaam 
genoeg voelt om op de juiste 
manier met data om te gaan. De 
resterende groep vindt dat niet 
en ervaart hierdoor stress. Dit 
leidt tot weerstand, een hoger 
ziekteverzuim en 

eventueel zelfs verloop. Dat is 
wat je als organisatie nu juist 
niét wilt. Uit dit onderzoek blijkt 
ook dat slechts 37 procent van 
de werknemers hun beslissingen 
meer vertrouwt wanneer deze 
zijn gebaseerd op data en dat 
ongeveer tweederde van de 
executives, senior managers en 
directeuren van C-suites 
onderbuikgevoel verkiezen 
boven datagedreven inzicht. 
Conclusie: om als organisatie 
meer datagedreven te worden, 
zijn je medewerkers een 
belangrijke sleutel tot succes.



WAT IS DAN DE 
OPLOSSING?

Meetbaar changemanagement! 
Hoe krijg je een meer datagedreven cultuur 
en datageletterde medewerkers? Hot ITem 
Academy en Bright Alley, beide onderdeel 
van het Conclusion-ecosysteem, bundelen 
hun krachten en hebben een verander-
aanpak ontwikkeld die organisaties helpt de 
datagedreven transitie op cultureel vlak te 
realiseren en medewerkers in hun kracht te 
zetten als het gaat om werken met data. Hot 
ITem Academy vanuit specialisatie van 
meetbare transitie naar een datagedreven
organisatie en cultuur en Bright Alley vanuit 
expertise op het gebied van awareness, 
leren, toepassen en borgen van skills en 
gedrag door innovatieve en schaalbare 
leertools. Samen stellen we niet alleen een 
gedegen en volledig toegespitst verander-
en ontwikkelplan op, we begeleiden ook de 
verandering en zorgen voor de 
implementatie. Door middel van deze 
aanpak ben je verzekerd van een 
succesvolle verandering met medewerkers 
die in hun kracht staan en plezier hebben in 
het werken met data. 



AANPAK
Onze aanpak beslaat vier 
stappen en twee continue 
pijlers: changemanagement en 
meten. Juist het situationeel 
toepassen op de 
omstandigheden in jouw 
organisatie maakt de kracht 
van deze aanpak zichtbaar. In 
de volgende pagina’s 
beschrijven we hoe wij dit 
aanpakken als we organisaties 
begeleiden bij deze transitie.



SCAN 
Tijdens de scan bepalen we met 
elkaar in actieve workshop(s) 
welke doelstellingen jouw 
organisatie of afdeling heeft op 
het gebied van datagedreven
werken en waarom dit belangrijk 
voor jullie is. Aan de hand hiervan 
gaan we de organisatie in. 

Door middel van diverse 
onderzoekstechnieken, zoals 
(groeps)interviews, surveys, 
deskresearch en workshops 
onderzoeken we wat de mate van 
datagedrevenheid op dat moment 
is. Hierbij kijken we naar 
organisatie-inrichting, manier van 
werken, doelgroepen, 
aanwezigheid van competenties, 
informatievoorziening, technisch 
leerlandschap en leiderschap. 

Op basis van deze informatie 
ontwikkelen we persona’s en 
geven we een helder inzicht in de 
datageletterdheid van de 
organisatie. Wil je de change 
beperken tot een afdeling of 
specifieke doelgroepen? Dat kan! 
We maken dan alleen gebruik van 
de elementen die van toepassing 
zijn voor de specifieke 
doelstellingen en afdeling of 
doelgroep.



Op maat
Nadat we de onderzoeksresultaten samen hebben doorgenomen en 
eventueel aangescherpt, gaan we aan de slag met een ontwikkelplan op 
maat. Hierin geven we de organisatie-inrichting vorm, inclusief benodigde 
rollen en competenties. Ook stellen we vast welke interventies en 
leermethodieken het meest effectief zijn voor de medewerkers op basis 
van de gedefinieerde persona’s.

Dat wat nodig is
Daarnaast maken we een planning, formuleren we de meetaanpak voor 
het monitoren van de ontwikkeling in doelstellingen en competenties en 
maken we een communicatieplan inclusief stakeholdermanagement. 
Uiteraard maken we dit plan in nauwe samenwerking met jou als 
opdrachtgever, zodat het ook echt goed aansluit op jouw doelen en 
datgene wat al aanwezig is.

VERANDER- EN ONTWIKKELPLAN



BEWUST WORDEN & LEREN

Pragmatische aanpak ingebed in het 
dagelijkse werk
Tijdens deze fase van het traject gaan we 
daadwerkelijk aan de slag en vinden er 
interventies, leertrajecten, inspiratiesessies 
en/of coaching plaats. Indien van toegevoegde 
waarde zetten we online leeroplossingen zoals 
e-learning, serious games of onze continuous
learning tool in om het databewustzijn verder te 
verhogen door de hele organisatie. 

Via interactieve werkvormen stellen we 
informatie beschikbaar, zodat medewerkers 
zich op een toegankelijke en aantrekkelijke 
wijze bewuster worden van de waarde van 
data. Dit doen we op basis van microlearning-
principes, waarbij medewerkers over een lange 
periode, verspreid over de dag, steeds een 
paar minuten leren. Zo ontstaat een optimale 
combinatie van werken en leren. Ook biedt de 
tool diverse gamification-elementen, 
bijvoorbeeld door wedstrijden aan te gaan met 
collega’s om te kijken wie het meest 
databewust is.

Toepassen in de praktijk
Het is van belang dat medewerkers het 
geleerde ook daadwerkelijk gaan toepassen. 
Dit realiseren we door tijdens het traject te 
werken met bijvoorbeeld klantcasussen, 
interactieve groepsopdrachten en serious
gaming of gamification. 

Bij alles wat we doen is het uitgangspunt dat 
we goed kijken naar wat nodig is en past bij 
jouw organisatie en type mensen.

WERKEN EN 
LEREN 
COMBINEREN



INTEGREREN IN DAGELIJKSE WERK

On-the-job toepassing
Na het volgen van de diverse interventies komt 
het moment dat de medewerkers het geleerde 
gaan integreren in hun dagelijkse praktijk. Is er 
veel veranderd in de manier van (samen)werken? 
Dan kan het zinvol zijn om medewerkers en 
management coaching on-the-job aan te bieden. 
Indien gewenst kunnen we terugkomsessies 
organiseren of bijvoorbeeld gildes inrichten. Ook 
het ontwikkelen en inzetten van performance-
support-tools en werkplekondersteuning behoort 
tot de mogelijkheden. Onze oplossing Habitized
(voor het internaliseren van nieuw gedrag) kan 
hierbij helpen. We denken graag mee over de 
meest passende aanpak om de datagedreven
cultuur vast te houden.



CHANGEMANAGEMENT EN RESULTATEN

Changemanagement
Onze dienstverlening omhelst niet 
alleen het uitvoeren van de aanpak; 
we begeleiden en coördineren de 
gehele verandering. Aan de hand 
van diverse change-theorieën 
bepalen we de totale aanpak die het 
beste bij jouw situatie past. Wij 
zorgen voor de juiste communicatie, 
stakeholdermanagement, monitoren 
en organiseren alles tijdens het 
verandertraject en verzorgen of 
faciliteren de interventies. Na de 
scan stemmen we met elkaar af wat 
de behoefte is en hoe we hier 
invulling aan geven.

Return on development
We vinden het belangrijk dat 
veranderingen meetbaar zijn. Dit 
hebben we dus ook in onze aanpak 
geïntegreerd. Door aan het begin 
van het traject doelstellingen te 
bepalen en daaraan KPI’s te 
koppelen, zijn we in staat deze te 
meten. We meten verschillende 
elementen, zoals de groei van 
competenties bij medewerkers en/of 
teams en de voortgang van te 
behalen doelstellingen van teams en 
directie. Bij voorkeur doen we dit een 
kwartaal na een interventie of 
training, zodat medewerkers in staat 
zijn het geleerde ook toe te passen 
in de praktijk. Door dit jaarlijks te 
herhalen zorg je voor een blijvende 
scherpte op de ontwikkeling van 
teams, doelstellingen en individuen. 
De medewerker ziet waar zijn/haar 
groeipotentieel ligt en de organisatie 
is in staat bij te sturen om de 
gewenste groei te realiseren.



VOORBEELDEN

Nieuwe ‘Way of Working’ voor 
verbeterde informatie-
voorziening bij NS
Tijdens de realisatie van een nieuw 
datafundament en een verbeterde 
informatievoorziening, hebben we de 
medewerkers van NS ondersteund 
met competentieontwikkelplannen, 
onboarding en coaching-on-the-job. 
Lees hier meer.

Informatiebeveiliging voor
iedereen bij gemeente
Rotterdam
Zorgen voor een veilige gemeente
waar burgers zich vertrouwd voelen
voor een diversiteit aan
medewerkers met gamification, 
podcasts eneen e-learning. Lees hier
meer.

Strategische kennis-
ontwikkeling bij VodafoneZiggo
Met leertrajecten op maat en inzicht
in de kennis, kunde en ambities van 
medewerkers hebben we 
datagedreven talent management 
gerealiseerd en is er grip op de 
ontwikkeling van mensen en het 
realiseren van doelstellingen. 
Lees hier meer.

Rijksacademie voor
digitalisering
Door digitalisering verandert de 
wereld om ons heen. De overheid 
kan hierin niet achterblijven. Wat 
betekent dit voor het werk van een 
ambtenaar? We hielpen met het 
opzetten van een digitale academie. 
Lees hier meer.

https://www.hotitem-academy.nl/klantcase/ns-nieuwe-way-of-working-voor-verbeterde-informatievoorziening/
https://www.conclusion.nl/bright-alley/cases/gemeente-rotterdam-informatieveiligheid-voor-iedereen
https://www.hotitem-academy.nl/klantcase/vodafoneziggo-strategische-kennisontwikkeling/
https://www.conclusion.nl/bright-alley/cases/rijksoverheid-pakt-door-met-digitalisering


AAN DE SLAG!
Wil je weten wat Hot ITem Academy en Bright Alley
kunnen betekenen voor jouw meetbare transitie
naar een datagedreven organisatie en cultuur?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een
vrijblijvend adviesgesprek.



LARISSA VAN KEULEN
Hot ITem Academy

Helpt bij de realistatie van een meetbare transitie
naar een datagedreven organisatie en cultuur met 
datageletterde medewerkers.

+316-22421418

larissa.vankeulen@hotitem-academy.nl

EEFJE ALBERS
Bright Alley

Draagt bij aan het succes van een organisatie met 
digital learning die ervoor zorgt dat medewerkers 
excelleren.

+316-12719515

eefje.albers@brightalley.nl

MEER WETEN?
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