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Het veranderende
digitale landschap
De veranderingen die de digitale revolutie van de
21ste eeuw met zich meebrengt, voltrekken zich in
sneltreinvaart. Van nieuwe technologieën die bestaande
businessmodellen omverwerpen, tot ondernemingen die
via digitale kanalen met hun medewerkers en klanten
werken, de werkomgeving ondergaat een metamorfose.
De CIO en het IT-team spelen een cruciale rol – zij
maken geavanceerde technologie beschikbaar waar
bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Maar dat
kan alleen wanneer bedrijven ook rekening houden met
de competenties van hun medewerkers, zeker omdat
deze digitale vaardigheden bij verschillende groepen
voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
Nooit is dit zo duidelijk dan wanneer bij presentaties
gebruik wordt gemaakt van technologie – dat moment
dat we allemaal kennen wanneer de druk oploopt, het
allemaal niet werkt en we snel en gestrest de IT bellen.
En dat terwijl presenteren een competentie is die van veel
medewerkers op verschillende niveaus wordt verwacht –
van directie tot stagiairs.
Nieuw onderzoek door Vanson Bourne in opdracht van
het wereldwijde technologiebedrijf Barco toont aan dat
IT-problemen gemeengoed zijn, en werpt een nieuw en
enigszins verrassend licht op de digitale vaardigheden van
medewerkers.

Vaak wordt aangenomen dat alleen de oudere
leidinggevenden binnen een organisatie IT-problemen
ondervinden, maar uit het onderzoek van Barco blijkt dat
twee derde (66%) van de aanvragen voor IT-support bij
presentaties afkomstig is van generatie X en millennials.
Dat zij dermate vaak IT-support nodig hebben, is te wijten
aan het gebrek aan vaardigheden – bijna zes van de tien
(58%) IT-respondenten geven aan dat medewerkers hulp
inroepen omdat zij digitaal niet voldoende zijn onderlegd
om IT-problemen zelf op te lossen.
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Het onderzoek
In het kader van Barco’s onderzoek werd aan ITbesluitvormers uit de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
en Duitsland gevraagd welke medewerkers –seniors
of juniors– de meeste tijd opeisen voor problemen in
vergaderruimten, en waarom dit zo is.
De uitkomst is waarschijnlijk heel anders dan u verwacht:
generatie X en millennials vragen bij IT-problemen op het
werk meer support aan dan babyboomers. Acht van de
tien IT-besluitvormers (82%) geven aan dat hun afdeling
veel tijd (en dus mensen) kwijt is aan het verhelpen van
technologische problemen die medewerkers eenvoudig
zelf moeten kunnen oplossen.

82%

van de IT-teams is heel
veel tijd, en dus mensen,
kwijt aan het verhelpen
van technologische
problemen die medewerkers ook
zelf moeten kunnen oplossen.
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Gebrek aan digitale vaardigheden
Uit het onderzoek blijkt dat de aanvragen voor IT-support
voornamelijk betrekking hebben op problemen met
presentatietechnologie (67%). Dit wordt op de voet
gevolgd door problemen met de internetverbinding
(59%), de printer (55%), mobiele apparatuur (47%) en
software (41%).
Deze grote vraag naar IT-support rondom presentaties
is afkomstig van mensen die zelf apparatuur, zoals
laptops, tablets en mobiele telefoons, meebrengen naar
vergaderingen, of problemen hebben met de technologie
in de vergaderruimte zelf, zoals een scherm, projector of
apparatuur voor telefonische vergaderingen.

Afbeelding 1: Hoe verhouden problemen met
presentatietechnologie zich tot andere IT-problemen die
medewerkers ervaren op de werkplek als we kijken naar
de frequentie waarmee tickets worden ingediend?
Problemen met
presentatietechnologie
verhelpen

67%

Problemen met
internetverbinding (zoals WiFi)

59%

Printerproblemen

55%

Problemen met mobiele
apparatuur

47%

Softwarebugs/problemen

41%

Overige hardwareproblemen

32%

4

Deze grote vraag naar IT-support rondom presentaties
is afkomstig van mensen die zelf apparatuur, zoals
laptops, tablets en mobiele telefoons, meebrengen naar
vergaderingen, of problemen hebben met de technologie
in de vergaderruimte zelf, zoals een scherm, projector of
apparatuur voor telefonische vergaderingen.
Toen de IT-respondenten werd gevraagd waar zich
IT-problemen voordoen, werden het aansluiten van
de hardware (67%), de werking van vergader- of
presentatiesoftware (58%) en het aanmelden bij online
vergaderingen (57%) het meest genoemd.
Wanneer we dit optellen bij de druk van het presenteren
zelf, kan een simpel technologisch probleempje voor veel
mensen ongelooflijk veel stress veroorzaken, ongeacht de
demografische groep waartoe de medewerker behoort.

Afbeelding 2: Wat is naar uw mening de belangrijkste
oorzaak van de meeste technologische problemen die zich
voordoen wanneer medewerkers binnen uw organisatie
voor hun presentatie gebruikmaken van technologie?
Het ligt meestal aan de
medewerker

67%

Het ligt helemaal aan de
medewerker
Het ligt voornamelijk aan de
technologie
Het ligt helemaal aan de
technologie
Het ligt net zo zeer aan
de technologie als aan de
medewerker

59%
55%
47%
41%

De realiteit –volgens de IT-afdeling– is dat een
technologisch probleem tijdens de presentatie in veel
gevallen (56%) veelal of geheel te wijten is aan de
medewerker zelf. In slechts twee van de tien (22%)
gevallen is het de schuld van de technologie, aldus de
IT-professionals.
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De zakelijke impact
Dit gebrek aan digitale basisvaardigheden is zakelijk
gezien een slechte zaak en heeft een domino-effect.
Eén op de twee respondenten meldt dat problemen
met presentatietechnologie leiden tot gemiste zakelijke
kansen (54%) en de reputatie van het bedrijf geen
goed doen (53%). Daarnaast geeft bijna drie kwart aan
dat problemen met de presentatietechnologie hebben
geleid tot uitstel van belangrijke vergaderingen (72%)
en discussies tussen collega's onderling (73%).
Dergelijke factoren leiden tot gezichtsverlies of minimaal
een lagere productiviteit, wat zijn weerslag heeft op de
groepsdynamiek. Wanneer zich problemen voordoen
bij een presentatie in een forum waaraan collega's uit
verschillende lagen binnen de organisatie deelnemen,
kan dit slecht zijn voor de sfeer op het werk of kan de
indruk worden gewekt dat de groep of de persoon niet
competent is.
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Waarom lopen we
in een technologisch
tijdperk vast?

De noodzaak om medewerkers te
begrijpen
Hoewel IT-afdelingen de nadruk leggen op slechte training
op het gebied van IT-systemen, speelt ook de aard van de
medewerkers een rol.

Gebrek aan training

Millennials zijn opgegroeid in het digitale tijdperk. Maar
hun interactie met technologie strekt vaak niet verder
dan hun ervaring met mobiele apparatuur, die tastbaar,
intuïtief en simpel is. Kantoorapparatuur daarentegen is
dermate complex geworden –of dat beeld bestaat– dat
alleen IT-mensen ermee overweg kunnen. Maar voor
babyboomers is het precies andersom.

Deels heeft het probleem te maken met training. Wanneer
nieuwe systemen hun intrede doen, is het essentieel
dat iedereen leert hoe deze moeten worden gebruikt.
IT-besluitvormers zijn van mening dat medewerkers niet
voldoende training in het gebruik van de technologie
krijgen (47%), ze geen tijd hebben om problemen zelf
op te lossen (42%) of dat de technologie te complex is
en zij problemen niet zelf kunnen oplossen (40%). Maar
dit geldt ook voor oudere systemen en het internet der
dingen.

Tegelijkertijd zijn millennials opgegroeid in een wereld
waar zij op hun wenken worden bediend als het om
diensten gaat – Amazon en Uber bijvoorbeeld. Dus als aan
hen wordt gevraagd om problemen zelf op te lossen, dan
weigeren ze te accepteren dat wanneer de laptop tijdens
een vergadering geen verbinding maakt met het scherm,
het niet is opgelost met één muisklik. Het resultaat?
IT-mensen worden gedwongen zich bezig te houden
met kleinere problemen in plaats van met de grotere ITproblematiek.

Afbeelding 3: Waarom vragen medewerkers binnen uw
organisatie IT-support wanneer zij problemen hebben met
presentatietechnologie?
Ze zijn niet voldoende digitaal onderlegd
om het probleem zelf op te lossen

58%

Ze zijn niet voldoende opgeleid om de
technologie te bedienen

47%

Ze hebben niet voldoende tijd om het
probleem zelf op te lossen

42%

Ze vinden dat het niet hun werk is

40%

De technologie is voor hen te ingewikkeld
om problemen te verhelpen

40%

Het is bedrijfsbeleid dat de IT
ondersteuning biedt

25%

Ik weet het niet

0%

‘Niet mijn werk’
Uit het onderzoek komt naar voren dat een flink deel van
de niet in de IT werkzame medewerkers onderscheid
maakt tussen dagelijks werk en de problemen die
ze met technologie ervaren. Ruim twee vijfde van
de IT-besluitvormers (45%) stelt dat medewerkers
tickets indienen omdat zij vinden dat het oplossen
van problemen niet hun werk is. Dit is een houding
die moet worden aangepakt binnen de bedrijfscultuur;
medewerkers moeten leren hoe zij problemen zelf
oplossen.
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Vooruitgang
De digitale vaardigheden verschillen per medewerker,
net als hun houding ten opzichte van en ervaring met
technologie. CIO's moeten dan ook samen met hun
afdeling bekijken hoe zij de IT van het bedrijf kunnen
vereenvoudigen, zeker ten aanzien van presentaties.
Voor dergelijke technologieën is vaak kennis van zowel
software als hardware een vereiste en soms helpt
logisch denken ook om problemen te verhelpen – iets
wat IT-specialisten misschien meer in zich hebben dan
medewerkers in het algemeen.
Op de vraag hoe de productiviteit van het personeel
kan worden verhoogd, antwoorden zes van de tien
IT-besluitvormers (60%) dat bedrijven in hun ogen
technologie moeten gebruiken die snel en eenvoudig
kan worden geactiveerd. Daarnaast zijn vijf van de tien
van mening dat met apparatuur die draadloos (54%) en
compatibel met andere apparatuur (51%) is, presentaties
soepel zullen verlopen.
Deze aanpak maakt uitgebreide training overbodig en
sluit aan bij de nieuwe generatie die tot de arbeidsmarkt
toetreedt en opgroeit met intuïtieve technologie.
Tegelijkertijd wordt de IT-afdeling zo ontlast en kunnen de
medewerkers zich bezighouden met meer ingewikkelde
en belangrijke zaken, zoals cyberdreiging en verbetering
van de IT-architectuur.
De IT-afdeling wordt vaak gezien als een functioneel
element binnen een organisatie. Maar wanneer het
IT-team daadwerkelijk begrijpt hoe medewerkers
omgaan met technologie, en voor de gebruiker intuïtieve
technologie installeert, kan het zakelijke oplossingen
bieden die resulteren in een hogere productiviteit in alle
lagen van het bedrijf.
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Over het onderzoek

Over Barco en Barco ClickShare

1250 IT-besluitvormers uit de V.S. (500), het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland (250 per land) die actief
zijn in IT & telecommunicatie, detailhandel, financiële,
zakelijke en professionele dienstverlening, transport
en reizen, particulier onderwijs, nutsbedrijven, media,
vrije tijd en entertainment, fabricage en productie en
particuliere zorgsector, werden in maart 2017 ondervraagd
door het onafhankelijke onderzoeksbureau Vanson Bourne.
Zij vertegenwoordigen alle leeftijdsgroepen en geslachten
en werken bij zowel grote als kleinere organisaties.

Barco ontwerpt technologie voor grootse resultaten waar
dan ook in de wereld. Wij kijken verder dan alleen het
plaatje en ontwikkelen oplossingen voor zien, horen en
delen zodat u kunt samenwerken, inzichten kunt delen
en toeschouwers kunt verbazen. Wij richten ons op
drie kernmarkten: bedrijfsleven (van vergaderruimten
en controlekamers tot gemeenschappelijke ruimten),
gezondheidszorg (van de afdeling radiologie tot de
operatiekamer) en de entertainmentbranche (van
bioscopen tot live events en attracties). In 2016 hebben
we een omzet van 1,102 miljard euro geboekt. Bij ons
werken verspreid over 90 landen 3500 mensen met
een passie voor technologie die is vastgelegd in 400
toegekende patenten.

Kijk voor meer informatie op
www.wuestman.nl/nieuws/barco-clickshare
en volg ons op Twitter
@WuestmanBV
en LinkedIn
wuestman-b-v-

‘ClickShare’ is Barco's draadloze systeem voor presentatie
en samenwerking waarmee deelnemers aan een meeting
content kunnen delen op het scherm in de centrale
vergaderruimte. Breng mensen, content en ideeën samen
en maak delen tijdens elke meeting makkelijker – met
één simpele klik.
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