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Persbericht 

Parijs, 8 november 2021 
 

Uit de tweede ‘digital flow’-enquête van Inetum blijkt dat 
de digitale transitie versnelt, de voordelen voor managers 
en personeelsleden steeds meer samenvallen, er veel 
aandacht gaat naar data en de bezorgdheid om het milieu 
uitgroeit tot een prioriteit.  

Mensen en bedrijven van overal buigen zich tegenwoordig over de uitdagingen van de 
digitalisering, die intussen deel uitmaakt van het dagelijks leven. Werknemers en managers 
zien digitale tools als een hulpmiddel voor verbeterde collectieve prestaties, zolang ze 
tenminste precies inspelen op hun behoeften en aanpasbaar zijn aan omgevingen in volle 
evolutie. De digitaliseringsprocessen zijn tijdens de coronacrisis versneld, waardoor bedrijven 
zich vlug konden aanpassen en achterblijvers erin geslaagd zijn de concurrentie bij te benen. 
Om te komen tot een positieve impact op de hele samenleving, moet de digitale transitie in 
haar geheel worden bekeken. Uit de ‘digital flow’-enquête 2021 die het CSA Institute uitvoerde 
in opdracht van Inetum blijkt dat digitale technologie steeds meer gezien wordt als motor voor 
de transitie naar milieuduurzaamheid. 

Onlangs werd een overzicht gepubliceerd van de resultaten van de tweede ‘digital flow’-enquête, 
uitgevoerd in opdracht van Inetum (voorheen Gfi). Deze jaarlijkse bevraging wordt georganiseerd in 
samenwerking met het CSA Institute en volgt de evolutie van digitaliseringsthema’s in bedrijven, gezien 
vanuit het standpunt van de werknemers enerzijds en de managers anderzijds. Na de digitale 
transformatie die we al hebben meegemaakt, voelen we vandaag duidelijk de nood continu te blijven 
evolueren om in te spelen op nieuwe behoeften en gebruiksmogelijkheden. Zo ontstaan vele kansen om 
via digitale technologie positieve impact voor organisaties te realiseren. Op basis van de enquête wil 
Inetum als leider op de markt van digitale diensten en oplossingen in Europa een beeld krijgen van de 
digitale noden om nog beter te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige behoeften van organisaties. 

Overzicht van de resultaten van de digital flow-enquête 2021: “Welke uitdagingen spelen er in 
bedrijven rond digitalisering, voor managers en personeelsleden?” 

Sinds 2020 is de digitalisering aan het versnellen 

De bevraging van 2020 bevestigde dat digitale tools een centrale plaats innemen in het dagelijks leven 
van managers en werknemers, maar de recentste enquête wijst op een versnelling van dat 
digitaliseringsproces in de bedrijven. Werknemers geraken steeds meer vertrouwd met het concept 
digitalisering. 78% van hen – 8% meer dan in 2020 – is zich vandaag bewust van wat digitalisering 
concreet betekent voor hun dagelijkse bezigheden. Bijna een derde (stijging van 8%) heeft daar een zeer 
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duidelijk beeld van. Deze groeiende bewustwording wordt sterk gestimuleerd door een toename in het 
aantal mensen dat veel van dit soort zaken afweet, wat op zijn beurt een teken is van het feit dat mensen 
zich de digitale tools op het werk eigen maken en hun vaardigheden aanscherpen.  

Daar komt nog bij dat meer dan één werknemer op twee (55%) niet van mening is dat hun bedrijf een 
achterstand heeft op het vlak van digitalisering (4% gestegen). 

Ook de impact van digitalisering op de activiteiten van bedrijven treedt op de voorgrond. Hoewel 79% 
van de managers en 71% van de werknemers van mening is dat hun activiteiten die impact ondervonden 
hebben, zijn toch enkele verschillen merkbaar: 

- 98% van de managers van midcap- en grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) 
zegt dat er een impact was, die voor 79% van hen zelfs groot was. 
 

- Bij de werknemers spreekt 80% van de kaderleden van een impact, die voor 42% groot was, 
tegenover slechts een kleine meerderheid van de arbeiders (60%, en 21% meldt een sterke 
impact). 

De van jaar tot jaar groeiende digitale transformatie in de bedrijven wordt eveneens bevestigd, waarbij 
de invoering van specifieke strategische plannen als algemene trend geldt. Meer dan 80% van de 
bedrijven heeft digitaliseringsinitiatieven opgestart, een cijfer dat oploopt tot 100% voor 
bedrijven met meer dan 250 werknemers. Het belangrijkste doel daarbij is het inspelen op 
ontwikkelingen in hun markten, en voor 35% van de bedrijven het beantwoorden van nieuwe behoeften 
van de klanten.  

Wanneer we kijken naar de obstakels voor digitalisering, zien we dat het grootste daarvan, de kosten van 
digitalisering, stabiliseert. Dit obstakel wordt aangehaald door een minderheid van de managers (43%, 
stijging van 3%). Op de tweede plaats komt de terughoudendheid bij werknemers (29%, daling van 2%). 
En vooral het gebrek aan gebruikersondersteuning voor werknemers neemt af (14%, dat is 11% minder). 
Volgens de bedrijfsmanagers wijst dit op een bredere aanvaarding van digitale tools – of een hogere 
inschatting van de eigen capaciteit van mensen om te leren werken met nieuwe digitale tools – in het 
professionele leven.      

Digitaal werken als hulpmiddel voor aanpassing en prestaties in 2021  

Zoals ook vorig jaar al bleek, blijft digitalisering in de eerste plaats voordelen bieden op het vlak van 
aanpassingen die bedrijven invoeren om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van 
klanten: dat is het grootste voordeel volgens de managers (78%) en het tweede grootste voor 
de actieve werknemers (67%).  

Volgens managers zit het voordeel van digitalisering voor 45% in de optimalisering van de klantrelaties, 
voor 27% in verbeterde communicatie en voor 24% in het efficiëntere beheer van productieketens en 
logistiek. Voor de managers vormt digitalisering dan ook zonder twijfel een hefboom voor de 
bedrijfsactiviteiten.  

De meningen van werknemers en managers vallen nagenoeg samen wanneer het gaat over de 
voordelen van digitalisering in het creëren van meer autonomie voor personeelsleden (respectievelijk 68% 
en 71%), het verbeteren van de werkomstandigheden (65% en 68%) en het verbeteren van de 
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samenwerking tussen teams (64% en 69%). Daaruit blijkt dat digitale oplossingen ook bijdragen tot het 
aanpakken van de uitdagingen op het vlak van HR-management in organisaties om de individuele 
en collectieve prestaties te stimuleren.  

Wanneer we kijken naar de verwachtingen, zien we dat managers van mening zijn dat, met het oog op 
het promoten van digitalisering, digitale tools afgestemd moeten zijn op de behoeften van de 
medewerkers (81%) en op de behoeften van het bedrijf (79%). In vergelijking met 2020 zit men 
qua visie en kijk op de uitdagingen in het promoten van digitale transitie in organisaties volgens de 
managers meer op één lijn, aangezien er een daling van 15% zit in het aanhalen daarvan als een probleem 
(54% in 2021 tegenover 69% in 2020).   

Maar hoewel meer dan 72% van de managers het nut van data inziet, zegt slechts 28% van 
hen al zo’n project te hebben uitgerold. Dat penetratieniveau loopt echter op tot 45% bij bedrijven 
met meer dan 250 werknemers (midcap- en grote bedrijven).  

Digitalisering en de milieutransitie  

Niet alleen bestaat de perceptie dat digitalisering positieve impact oplevert, daarnaast wordt voor bijna 
50% van alle managers de link tussen digitale transitie en transitie naar milieuduurzaamheid steeds meer 
realiteit. Niet minder dan één op de twee stelt dat ze de ecologische voetafdruk van hun bedrijf hebben 
kunnen verlagen dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologie en digitale mogelijkheden. Een nog 
groter aantal werknemers (58%) merkt de positieve impact op van digitale oplossingen op het 
milieu, en 68% is van mening dat hun bedrijf dankzij digitale oplossingen nu meer verantwoord 
te werk gaat.  

De meerderheid van de werknemers en managers is het eens over de domeinen waar digitalisering en de 
ontwikkeling van nieuwe technologie de ecologische voetafdruk van bedrijven en hun activiteiten hebben 
verkleind: de organisatie van het werk (69% voor managers, 57% voor werknemers), de aangeboden 
producten en diensten (59%, 57%) en het energieverbruik in het algemeen (55%, 56%). Niet minder 
dan 75% van de industrie in het algemeen is het erover eens dat dankzij digitale oplossingen 
hun energieverbruik gedaald is.  

Die resultaten moeten worden gezien in het licht van de globale vooruitgang op het vlak van MVO-
strategieën van bedrijven. Momenteel zijn milieuvriendelijke gewoonten de belangrijkste MVO-
acties waar managers spontaan aan denken (32% afvalbeheer, 49% zuinig omspringen met 
materiaal). Managers hebben ondersteuning nodig om te komen tot een duidelijke kijk op en tot de 
beheersing en co-creatie van passende oplossingen om de link te leggen tussen de 
milieutransitie van hun bedrijf en de digitale mogelijkheden. 
 
Bewustmaking en opleiding van werknemers op dat vlak dienen zich aan als een sterke motor 
voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijk bewustzijn van verantwoorde digitale 
toepassingen en voor het stimuleren van nieuwe gebruikswijzen.  

Vincent Rouaix, CEO van Inetum: “De enquête biedt bevestiging voor het feit dat – te midden van de 
ongeziene transformatie van het IT-gebruik door de coronapandemie – de digitalisering van de 
bedrijfsactiviteiten is uitgegroeid tot hoeksteen van de dagelijkse realiteit voor zowel managers als 
werknemers. Inetum staat zijn klanten dagelijks bij om de positieve impact te garanderen van die 
onstuitbare digitale flow die in goede banen moet worden geleid. Om digitalisering in te zetten als motor 
voor de impact van bedrijven op de samenleving, moeten we de ontwikkeling stimuleren van tastbare, 
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flexibele en duurzame oplossingen en de aanzet geven tot collectieve inspanningen om van digitale 
technologie een hefboom te maken voor het succes van de milieutransitie.” 

De digitale flow-enquête van Inetum is een uniek initiatief dat wil laten zien hoe twee verschillende en 
complementaire populaties tegen de uitdagingen van de digitalisering aankijken, en dat de evolutie van 
die perceptie van jaar tot jaar volgt. Het CSA Institute helpt Inetum de uitdagingen op het vlak van digitale 
transitie in organisaties in kaart te brengen.  
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Methodologie van de enquête – twee representatieve groepen deelnemers werden 
geïnterviewd 

- 1.003 actieve werknemers in Frankrijk van 18 jaar en ouder, geselecteerd op basis van quota 
(gender, leeftijd, SPC, regio en soort agglomeratie), die online een vragenlijst van ca. 10 minuten 
hebben ingevuld tussen 20 september en 8 oktober 2021); 

- 251 managers van bedrijven met meer dan 10 werknemers, die deel uitmaken van een 
steekproef op basis van quota (sector, grootte van het personeelsbestand en locatie), 
gecorrigeerd naar het aantal werknemers, die telefonisch een vragenlijst van ca. 10 minuten 
hebben beantwoord tussen 20 september en 8 oktober 2021. 

Over Inetum, Positive Digital Flow: 

Inetum is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen levert, en een wereldwijde 
groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximale uit de digitale flow te halen. In een context 
van voortdurende beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden uitgevonden, 
helpt de Inetum Groep al deze spelers om te innoveren, zich aan te passen en voorop te blijven lopen. 
Met zijn multi-expertenprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, organisatie 
volgens sectoren en oplossingen van industriële kwaliteit. De Groep is actief in meer dan 26 landen, telt 
bijna 27.000 medewerkers en genereerde in 2020 een omzet van 1,966 miljard euro.  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Inetum Persrelaties 
press@inetum.com 

 
Claudine Morel Le-Berre 
VP Group Communications Director 
Tel.: +33 (0)6 68 01 22 56 

 
Marion Latapy 
Group Communications Manager 
Tel.: +33 (0)6 60 13 50 71 

 
Inetum op de sociale media: 

Facebook / Twitter / LinkedIn / YouTube / Instagram 
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