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Datum en plaats
Donderdag 17 november 2016 van 9 tot 17 uur
Lichte maaltijd om 12.30 uur
Koffiepauze in de voor- en namiddag

Plaats
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
E. Sabbelaan 53

Inschrijven 
Schrijf in vóór 10 november 2016
via http://puc.kuleuven-kulak.be 
De deelnameprijs is 475 euro.

Het aantal deelnemers is beperkt.

Bespaar op uw deelnameprijs via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Een krachtige leeromgeving

Tijdens deze opleiding ontwikkelt u zelf:

• Een diepgaand begrip van wat digitaliteit is, hoe het 
de wereld (waarschijnlijk) zal veranderen en hoe 
u met uw organisatie daarop kunt inspelen. Wat 
disruptie is en hoe hiermee om te gaan. 

• Hoe u concreet visie, leiderschap en 
organisatiecultuur kunt aligneren in het algemeen, 
en voor uw organisatie in het bijzonder. 

• Waar u staat op de digitale ladder en hoe u – 
desgewenst - naar het volgende ‘niveau’ kan gaan.

• Een kader voor een digitale strategie voor uw 
organisatie en het belang en de kracht van (nieuwe) 
business modellen.

• Het verschil tussen verandering en transformatie en 
de impact hiervan op uw organisatie.

• Hoe u veranderingsresistentie kunt tegengaan of hoe 
u er best mee omgaat.   

• Hoe digitale vaardigheden op te bouwen en een 
digitale mind-set te cultiveren?

• Hoe u een digitale leider kan zijn.
• Hoe u een ‘wendbare’ (agile) digitale organisatie 

wordt? 

De docent wisselt af tussen het aanreiken van gebruiks-
vriendelijke kaders en interactieve methodieken, en het 
omzetten ervan naar de praktijk. Hij brengt voorbeelden 
en goede praktijken aan vanuit andere organisaties. 
En hij creëert situaties om samen tot oplossingen te 
komen.

Seminarie digitaliteit: veel meer dan technologie 
Kortrijk, 6 oktober 2016 van 19 tot 21 uur

Hoe een heldere visie, moedig leiderschap en een 
sterke organisatiecultuur u helpt te evolueren naar 
een “digital company”.

WORKSHOP

Digitaliteit: opportuniteit, 
disruptie en digitale 
transformatie  

Kortrijk, 17 november 2016

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
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Digitaliteit: opportuniteit, disruptie 
en digitale transformatie 

Hoe helpen een heldere visie, moedig leiderschap en 
een sterke organisatiecultuur u te evolueren naar een 
“digital company”?

- Hoe kritisch zijn digitale technologieën voor de 
toekomstige groei van uw onderneming?

- Wat zijn opportuniteiten en uitdagingen wanneer 
digitaliteit deel wordt van uw strategie?

- Wat zijn alternatieve businessmodellen om disruptie 
te vermijden?

Digitale transformatie: visie en leiderschap

Digitale transformatie is een hype. Maar is het een 
modeverschijnsel – ‘dure management speak’ – dat ook 
weer snel voorbij zal gaan? 

Mensen die er iets van kennen, zeggen dat het digitale 
tijdperk finaal aangebroken is en alleen maar aan belang 
en impact zal winnen.  

Maar om de voordelen van de digitalisering te kunnen 
omarmen, moet u wel uw huis op orde hebben: uw 
strategie, uw processen, uw systemen, uw structuur en
 –  het allerbelangrijkste – uw medewerkers.

Kort samengevat gaat digitale transformatie over visie en 
leiderschap. Zonder beiden is big data niet meer dan een 
onoverzichtelijke berg aan gegevens en kan disruptie uw 
deel worden.

Voor wie?

Ondernemers, bedrijfsleiders, directeurs, CEO’s en 
andere leidinggevenden

Programma

9 - 12.30 uur

Waarom is het belangrijk om uw organisatie voor te berei-
den op een digitale wereld? Leiden een geïntegreerde value 
chain, nieuwe business modellen, big data en de digitalise-
ring van producten en diensten effectief tot een competitief 
voordeel?

‘Digital readiness’: waar staat uw organisatie op de digitale 
ladder? 

Wat is:
o Digitaliteit
o The Internet of Things
o Een digitale organisatie
o Disruptie

Belangrijke aspecten van digitalisering: 
o Big data
o SMAC technologieën
o Geïntegreerde ‘value-chains’
o Opkomende business modellen 
o Samenwerking en dialoog met klanten

Digitale transformatie:
o Meer dan technologische mogelijkheden: de digitale 

mindset
o Het belang van visie, leiderschap en cultuur op weg 

naar een digitale organisatie

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze

13.30 – 17 uur

De case van uw organisatie en het belang van het delen 
van (digitale) ervaringen met andere sectoren 
 
 o Digitaliteit, visie, cultuur en leiderschap
 o Het belang van een digitale strategie en business 

 modellen

Wat zijn de volgende stappen in uw organisatie om het vol-
gende niveau van digitaliteit te bereiken?  

Docent

Peter Rosseel is directeur van Management Consulting 
Research (MCR),  een spin-off van de KU Leuven en gast-
docent aan de KU Leuven. 

Hij reist de wereld rond om te spreken over en organisa-
ties te begeleiden bij strategie implementatie, verander-
management, digitale transformatie en het creëren van 
krachtige leeromgevingen. 

Tot voor kort was hij ook buitengewoon hoogleraar aan de 
universiteit van Vrijstaat, Zuid-Afrika.


