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Digital transformation is niet een kwestie van even een knop 
omzetten en de hele organisatie beweegt.

Een organisatie moet klaar zijn voor deze tamelijk ingrijpende transitie, anders overleefd het niet.

Voor IT-professionals betekent dit werk aan de winkel.

Optimaal profiteren van bijvoorbeeld de Intellenge Cloud technologie vereist een nieuwe manier van 
samenwerking,  inzet van applicaties, beheer van cloudapplicaties, servicemanagement en 
governance.

Bron: Satya Nadella, CEO Microsoft
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Wat is dan deze digital transformation? 
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Laten we beginnen met:

- Wat betekent het woord:

“Digital”
in de context van Digital Transformation?

Digital transformation

Het heeft niets te maken met:
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Digital Transformation
in dit kader, moet meer gezien worden

als synoniem voor

”Tempo van veranderingen”
en de 

steeds snellere adoptie van technologie

Digital transformation
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Digital transformation

“Digital worden”

alleen in gedrag

of echt         
als  winnende                   

innovator

Hoe kan je daar komen als ROC…
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Realiseer je dat:
Applicaties het hart worden van de organisatie
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Applicaties draaien in de cloud en…
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… clouds zijn ook de IT infrastrucuur
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Gebruikers maken eigen keuzes in 
welke applicaties ze gebruiken vanuit 
de public of private store/cloud.
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Security wordt een steeds groter 
wordende inspanning



Zadkine 12

Nieuwe vaardigheden 
waarde creatie

Visie op applicaties Inzet op security

IT transformatie

Digitale transformatie
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Nieuwe vaardigheden en
Waarde creatie

Energie transitie

Artificial intelligence

Nieuwe vaardigheden Andere waarde creatiesNieuwe (IOT) connecties

Samenwerken

Nieuwe beroepen 

Overal werken

Augmented reality
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IT
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Digitale transformatie
Bezig geweest met de 
inrichting van IT voor de 
business

IT is de Business

Bron Gartner april 2018
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