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Digitale  
QuickScan

Hoe digitaal

matuur is mijn  

organisatie?

Hebt u een uitgeschreven strategie

m.b.t. digitale transformatie?

In welke mate wordt digitalisering

binnen uw organisatie gestimuleerd?

Wat is de impact van digitalisering op

uw klanten- en leveranciersrelatie?

Is uw technologische infrastructuur  

voldoende schaalbaar naar een next

level?

+
Zijn de productieprocessen

gedigitaliseerd en geautomatiseerd?

Aanbod Voka

• Info & advies

• Inspiratiesessies

• Kortlopende

trajecten

• Langlopend

traject  

ScOUT!ng

• Community eventAanbod Voka & Deloitte

Opvolg-
gesprek

• Kortlopend traject:

(nieuwe)  digitale 

technologieën en  

processen

• Langlopend traject:

implementatie van 

bewezen technologie

Digitale quick scan als start binnen VOKA









Digitale Quick Scan

Digihub European Digital Innovation HubDTT

Huidig commercieel aanbod Contract ondernemerschap

Dienstverleningsaanbod VOKA

Onder voorbehoud & in aanvraagprocedure



Aantal ingevulde scans:
• > 1200 (soms gedeeltelijk)
• 700 unieke bedrijven volledig ingevuld

Aandeel productiebedrijven/diensten:
• Productiebedrijven: 40%
• Diensten: 60%

Verdeling volgens ondernemingsgrootte
• 0-10: 38%
• 10-25: 17%
• 25-50: 13%
• 50-100: 7%
• >100: 25%

Maturiteitsniveaus
• Gemiddeld: 2,52 (5 = max)
• Productiebedrijven: 2,44
• Diensten: 2,58

Digitale quick scan: algemene cijfers



Verdeling volgens maturiteit
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Diensten versus productie
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Maturiteit volgens bedrijfsgrootte
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Digitale strategie

12%

46%

17%

18%

7%
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Er is nog niet nagedacht over een strategie.

Er is een ongeschreven strategie, maar er zijn geen
concrete plannen.

Er is een gedocumenteerde strategie die voorziet hoe we
naar de toekomst toe op een meer digitale manier willen

werken.

Er is een gedocumenteerde strategie met specifieke
projecten en prioriteiten.

Er is een gedocumenteerde strategie: de nodige
projecten zijn geïdentificeerd, geprioriteerd en extern

gevalideerd (door bv. een consultant of expert)



Trends en technologieën
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Markt- en technologie-evoluties worden niet actief
opgevolgd, eventuele digitaliseringsprojecten worden

opgestart op basis van interne noden.

Voor de digitale transformatie kijken we naar onze
concurrenten en trachten we deze te volgen.

Op jaarlijkse basis wordt er proactief actie genomen om
te begrijpen welke digitale technologieën gebruikt

worden in mijn sector.

We volgen actief de verschillende technologische
evoluties binnen onze en andere sectoren op.

We volgen actief de verschillende technologische
evoluties binnen onze en andere sectoren op. We laten

ons hiervoor ook extern adviseren.



Training
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Er zijn geen specifieke trainingsplannen.

Er is een generiek trainingsplan beschikbaar.

Specifieke trainingsplannen zijn bepaald per
functie in de organisatie.

Naast specifieke trainingsplannen is er ook een
gepersonaliseerd trainingsplan ontwikkeld voor

een aantal stafmedewerkers.

Elke medewerker heeft een gepersonaliseerd
trainingsplan.



Analyse van data (enkel productie)
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Er zijn geen analyses beschikbaar uit de IT
systemen. De opvolging gebeurt op basis van

expertise en ervaring.

Inzichten worden verworven op basis van
rapporten die manueel worden opgesteld (bv.
financieel rapport in Excel door verschillende…

Inzichten worden verworven op basis van
gestandaardiseerde rapporten die automatisch

uit een systeem getrokken kunnen worden.

Inzichten worden automatisch verworven. Een
digitaal dashboard is ad-hoc beschikbaar en nog

niet volledig geïntegreerd in de werking.

Inzichten worden automatisch verworven. Een
digitaal dashboard is beschikbaar en is volledig

geïntegreerd.



Productieplanning
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De planning gebeurt voornamelijk manueel en op
papier.

De planning gebeurt voornamelijk manueel met
behulp van digitale tools (bv. Excel).

De planning gebeurt met behulp van gespecialiseerde
tools (bv. Microsoft Dynamics 365, Exact Online,

Sage, Afas, ...).

De planning gebeurt met behulp van gespecialiseerde
tools met realtime opvolging en monitoring.

De planning gebeurt met behulp van gespecialiseerde
tools met realtime opvolging en monitoring. De

planning wijzigt automatisch door gebruik van AI…



Productieprocessen
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Productieprocessen worden manueel opgevolgd.

Productieprocessen worden manueel met behulp van
digitale tools opgevolgd. (bv. het personeel heeft een

tablet om de processen op te volgen en data in te voeren).

Productieprocessen zijn uitgerust met nieuwe digitale
technologie (bv. sensoren) en capteren automatisch data.
Verschillende processen worden afzonderlijk van elkaar in

realtime gemonitord.

Productieprocessen zijn uitgerust met nieuwe digitale
technologie (bv. sensoren) en capteren automatisch data.

Verschillende processen worden geïntegreerd en in
realtime gemonitord.

Productieprocessen zijn uitgerust met nieuwe digitale
technologie (bv. sensoren) en capteren automatisch data.

Verschillende processen worden geïntegreerd en in
realtime gemonitord en kunnen automatisch reageren.
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