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De waarde van de 
digitale werknemerservaring
Waarom iedere organisatie een digitale werkplekstrategie nodig heeft

Overal ter wereld zetten bedrijven in op digitale transformatie. Ze proberen zich van de concurrentie te onderscheiden 
met nieuwe en innovatieve klantenervaringen. Maar er is een aspect dat dichterbij de kern van hun organisatie staat en 
van grote invloed is op het bedrijfsresultaat en de perceptie door de markt. Dat is het personeel.

Het onderzoeksrapport The Impact of a Digitally Empowered Workforce uit 2017 brengt in kaart in welke mate 
werknemers in alle delen van de wereld nieuwe technologieën hebben omarmd om slimmer en effectiever te kunnen 
werken. Uit het onderzoek blijkt dat het aanbieden van simpele en optimaal toegankelijke applicaties aan werknemers 
bijdraagt aan forse productiviteitsverbeteringen. Als dit op duizenden werkplekken tegelijkertijd gebeurt, doet dat 
wonderen voor de efficiëntie, prestaties en flexibiliteit. Daarmee ontstaat een slagvaardiger onderneming.

Een recent onderzoek onder 6.400 werknemers, IT-professionals en HR-besluitvormers door Vanson Bourne in 
samenwerking met VMware gaat nog een stap verder. Volgens het onderzoeksrapport The Value of Digital 
Employee Experience zetten succesvolle bedrijven nieuwe technologieën niet alleen in om hun businessmodellen te 
transformeren, maar ook als wapen in de strijd om toptalent. Dit zet steeds meer bedrijven ertoe aan om de digitale 
werknemerservaring te verbeteren. Het onderzoek brengt niet alleen in kaart welke eisen werknemers aan hun digitale 
ervaring stellen, maar wijst ook op de verwachting dat de IT- en HR-afdeling gezamenlijk voor een betere 
werknemerservaring zorgen. Dit is nodig voor een sterker concurrentievermogen.
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Inzichten onderzoek ‘The Value of Digital Employee Experience’

De werknemerservaring omvat een combinatie van de bedrijfscultuur, technologieën en werkstijlen. Deze ervaring is 
van invloed op, en wordt beïnvloed door de digitale ervaring. Dit nieuwe onderzoek legt trends rond de 
werknemerservaring bloot. Hieruit blijkt dat een zakelijke strategie die werknemers vooropstelt vruchten blijft 
afwerpen.

De belangrijkste bevindingen

 Er is sprake van een relatie tussen de digitale werknemerservaring en de concurrentiepositie, de bedrijfsgroei  
 en het werknemerssentiment.

 In een krappe arbeidsmarkt vormt de werknemerservaring een onderscheidende factor. Werknemers zullen  
 met veel grotere waarschijnlijkheid hun werkgever bij werkzoekenden aanbevelen (Net Promoter Score) als die  
 een uitmuntende digitale ervaring biedt.

 Er is sprake van een perceptieverschil. Werknemers zijn van mening dat de IT-afdeling meer zou kunnen 
 doen, terwijl de IT-afdeling de focus legt op een zo snel mogelijke distributie van applicaties in plaats van de  
 werknemerstevredenheid.

 De meerderheid van respondenten is het eens met de stelling dat de inrichting van digitale 
 werknemerservaring binnen hun organisatie steeds meer prioriteit krijgen, echter loopt men tegen veel 
 uitdagingen aan en is er een gebrek aan communicatie.

 Werknemers willen dat hun stem wordt gehoord. De HR-afdeling is een ideaal kanaal voor ondersteuning bij  
 het uitbreiden van de digitale werknemerservaring.
 

Enquêtecijfers
6.400 respondenten die voor hun werk gebruik maken van een computer of een ‘smart’ device werden in de periode 
van maart tot met april 2019 ondervraagd. Deze steekproef was op de volgende manieren onderverdeeld:

Land:

1
2
3
4
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Zakelijk succes
De respondenten werden gevraagd naar de mate van succes van hun organisatie met betrekking tot de volgende 
punten:
 Concurrentiepositie
 Jaarlijkse omzetgroei (alleen aan supervisors en hogere leidinggevenden gevraagd)
 Personeelsplanning
 Houding ten opzichte van de organisatie

De antwoorden van de respondenten voor de verschillende categorieën werden in tabellen gegoten en geanalyseerd. 
Organisaties werden op basis van de antwoorden van de respondenten aangemerkt als leiders/pioniers, 
middenmoters of volgers. Op basis van de antwoorden ten aanzien van de jaarlijkse omzetgroei werden organisaties in 
een van de volgende categorieën ondergebracht: 
ondermaatse prestaties (-1%+)/geen groei (0%), lage groei (1-5%), gemiddelde groei (5-15%), hoge groei (15-25%)/
hypergroei (25%+) en weet niet.

Ten slotte werden de antwoorden ten aanzien van de houding van werknemers geanalyseerd voor het bepalen van de 
‘Net Promoter Score’-categorieën. De respondenten werden onderverdeeld in de categorieën promoter (voorstander), 
detractor (criticaster) en passieve respondent.

Het onderzoek wees op een sterk verband tussen 
de digitale werknemerservaring en het zakelijke succes.

Factoren die van invloed zijn op de digitale werknemerservaring

Er blijken veel factoren van invloed te zijn op de digitale werknemerservaring. De navolgende tabel laat zien of het 
antwoord “ja” of “nee” op elke vraag op een positieve digitale ervaring wees. Aan de hand van deze antwoorden kan 
een gemiddelde worden berekend dat laat zien hoeveel factoren een rol spelen binnen de organisaties van de 
respondenten. Het hoogst mogelijke aantal factoren die bijdragen aan de digitale werknemerservaring is tien.

Aantal werknemers: Type respondent:

500-999 werknemers
1.000-2.999 werknemers
3.000-4.999 werknemers
5.000 of meer werknemers

HR-beslissers
IT-beslissers
Werknemers
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      De digitale werknemerservaring staat in verhouding tot de concurrentiepositie, de bedrijfsgroei  
      en het werknemerssentiment

Als alle factoren die aan de digitale werknemerservaring bijdragen in ogenschouw worden genomen, blijkt dat een 
goede digitale werknemerservaring bijdraagt aan het concurrentievermogen en de financiële groei van organisaties. 
Werknemers voelen zich bovendien tevredener met hun werk en bevelen hun werkgever bij werkzoekenden aan.

Gemiddeld...
 wijzen respondenten op vijf factoren die bijdragen aan de digitale werknemerservaring (met een maximum van  
    tien).

Een analyse wijst uit dat...
 binnen de categorie leiders/pioniers met grotere waarschijnlijkheid sprake is van een groter aantal factoren die 
    bijdragen aan een positieve digitale werknemerservaring (5,9) dan bij organisaties die als volgers worden 
    aangemerkt (4,8).
 binnen organisaties met een sterke groei/hypergroei met grotere waarschijnlijkheid sprake is van meer factoren die 
    bijdragen aan een positieve digitale werknemerservaring (6,4) dan bij slecht presterende/niet groeiende bedrijven 
    (4,0).
 binnen organisaties met promotors sprake is van meer factoren die bijdragen aan een positieve digitale 
    werknemerservaring (6,2) dan binnen organisaties met criticasters (4,4).

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN OVER UW DIGITALE WERKNEMERSERVARING                  JA         NEE

Biedt uw organisatie u de keuze om voor het werk gebruik te maken van een pc of Mac?

Biedt uw organisatie u de keuze om voor het werk gebruik te maken van Android of iOS?

Biedt uw organisatie u de vrijheid om te werken vanaf uw eigen mobiele apparaat/apparaten?

Biedt uw organisatie u de mogelijkheid om vanaf elke locatie net zo eenvoudig te werken als 
op kantoor?

Biedt uw organisatie u de vrijheid om te werken vanaf uw eigen mobiele apparaat/apparaten?

Biedt uw organisatie nieuwe werknemers toegang tot alle applicaties en data die zij nodig 
hebben om vanaf hun eerste werkdag productief te zijn?

Hebt u uw apparaat ooit bij de IT-afdeling in moeten leveren voor updates of reparaties?

Kunt u de juiste applicatie voor alle nieuwe werktaken en -processen makkelijk vinden en 
installeren?

Beschikt u (naast e-mail) op uw smartphone of tablets over apps voor de drie belangrijkste 
taken gedurende uw werkweek?

Hanteert uw organisatie beleidsregels en praktijken die voorkomen dat u toegang tot uw 
bestanden en e-mail kunt krijgen als u de organisatie verlaat?

Als u uw organisatie morgen zou verlaten, zou u dan in theorie bestanden en e-mailberichten 
met u mee kunnen nemen?
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En verder...
 Binnen organisaties die van plan zijn om extra personeel 
     aan te trekken is sprake van meer factoren die bijdragen 
     aan een positieve digitale werknemerservaring (5,9) dan bij 
     organisaties die van plan zijn om hun personeelsbestand in 
     te krimpen (4,2).
 Respondenten die trots op hun organisatie zijn en/of 
     aangeven dat hun organisatie als topwerkgever wordt gezien, 
     zeggen dat er in hun organisatie sprake is van meer factoren 
     die bijdragen aan een positieve digitale werknemerservaring 
     (in beide gevallen 6,0) dan respondenten die dit niet zeggen 
     (respectievelijk 5,0 en 5,1).

Een nadere blik op de tekortkomingen
Respondenten die hun organisatie als concurrerend (leiders of pioniers) aanmerken genieten op het werk met grotere 
waarschijnlijkheid een goede digitale werknemerservaring in vergelijking met respondenten bij volgers:

Kunnen voor alle nieuwe werktaken/-processen 
de juiste applicatie vinden

Krijgen de vrijheid om vanaf hun eigen mobiele 
apparaat te werken

Kunnen vanaf elke locatie even makkelijk werken 
als op kantoor 

Kunnen kiezen tussen mobiele apparaten met 
Android of iOS

Werknemers van organisaties die een betere digitale werknemerservaring bieden maken melding van een hogere 
omzetgroei:

  bij bedrijven met een hoge groei/
  hypergroei (omzetgroei van 15% of hoger)

  bij slecht presterende/niet groeiende 
  bedrijven (omzetgroei van 0% of lager)

  kan voor alle nieuwe werktaken/-processen
  de juiste applicatie vinden en installeren

En hoe sterker de groei van de organisatie, des te groter de waarschijnlijkheid dat de respondenten aspecten van 
hun digitale werknemerservaring als bijzonder belangrijk beschouwen. Zo vindt 58 procent van alle respondenten bij 
organisaties met een sterke groei/hypergroei het heel belangrijk dat ze de keuze krijgen om voor hun werk tussen een 
Mac of pc te kiezen. Slechts 10 procent van de respondenten bij slecht presterende/niet groeiende organisaties was 
het hiermee eens. 

Leiders/
pioniers Volgers

76% 53%

62% 51%

70% 51%

61% 46%

80%

slechts 42%  
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        In een krappe arbeidsmarkt vormt de werknemerservaring een onderscheidende factor. 
        Werknemers zullen met veel grotere waarschijnlijkheid hun werkgever bij werkzoekenden    
        aanbevelen (Net Promoter Score) als die een uitmuntende digitale ervaring biedt.

Betere digitale ervaringen. Eenvoudiger personeelswerving. Kandidaten letten op de digitale ervaring die potentiële 
werkgevers bieden: 

De werknemerservaring is van invloed op de besluitvorming van talent. Dat geldt voor respondenten uit alle 
generaties:

Betere digitale ervaringen. Verbeterd personeelsbehoud. Personeelsverloop is kostbaar. Bij het vinden van een 
vervanger komt een hoop kijken. Bedrijven die hun toptalent weten behouden, verzekeren zich daarmee van 
waardevolle bedrijfs- en branchekennis. Dit voorkomt dat hun managers en best presterende werknemers hun 
aandacht moeten besteden aan het trainen van nieuw personeel. In plaats daarvan kunnen zij hun focus richten op 
innovatie. 

Promoters zeggen dat er bij hun werkgever sprake is van een hoger gemiddeld aantal factoren die bijdragen aan een 
positieve digitale werknemerservaring. 

          Talent 
aantrekken

73% van alle werknemers en HR-professionals beamen: “De keuzevrijheid ten aanzien van 
tools (technologie, apps, apparaten etc.) die ik voor mijn werk nodig heb is van invloed op 
mijn beslissing om bij een bedrijf te solliciteren of een baan aan te nemen.”

Generatie Z Millennials Generatie X Boomers

          Talent 
   behouden

Pro-
motors

Criti-
casters

81% 50%

83% 60%

74% 47%

74% 50%

Beamen

67%

60%

43%

33%

dat ze de apps die ze voor hun werk nodig hebben makkelijk kunnen 
vinden en installeren 

dat ze op hun smartphone/tablet beschikken over apps 
(m.u.v. e-mail) voor de 3 belangrijkste taken van de werkweek*

dat ze vanaf elke locatie even makkelijk kunnen werken als op 
kantoor

dat nieuwe werknemers toegang hebben tot alle apps en data die 
ze nodig hebben om vanaf de eerste werkdag productief te zijn

dat ze de vrijheid hebben om te werken vanaf hun eigen mobiele ap-
paraten

dat ze voor hun werk kunnen kiezen tussen een pc of Mac

* Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die voor hun werk gebruik maakten 
   van een smartphone of tablet.
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Het werknemerssentiment is van belang
Het verbeteren van de digitale werknemerservaring is van invloed op het werknemerssentiment. Respondenten die 
zeggen dat hun organisatie hen de mogelijkheid biedt om vanaf elke locatie even makkelijk te werken als op kantoor, 
zullen het met veel grotere waarschijnlijkheid eens zijn met de volgende stellingen:

Als werknemers keuzevrijheid worden geboden ten aanzien van hun digitale ervaring en worden voorzien van de tools, 
technologieën en applicaties die ze nodig hebben om optimaal te presteren, vergroot dat de kans dat ze hun 
werkgever aan werkzoekenden aanbevelen. Organisaties die onvoldoende voorzien in de digitale behoeften van hun 
personeel lopen het risico om talentvolle werknemers te verliezen. Die zullen al snel ergens anders loopbaankansen 
gaan zoeken.

        Er is sprake van een perceptieverschil. Werknemers zijn van mening dat de IT-afdeling meer 
        zou kunnen doen, terwijl de IT-afdeling de focus legt op een zo snel mogelijke distributie
        van applicaties in plaats van de werknemerstevredenheid.

Betere communicatie. Grotere tevredenheid. IT- en HR-beslissers en werknemers willen dat hun 
organisatie prioriteit verleent aan projecten rond de werknemerservaring:

 82% beaamt...
 “Projecten rond de 
 werknemerservaring 
 zouden een topprioriteit 
 voor mijn organisatie 
 moeten zijn”

Ja Nee

71% 28%

71% 28%

70% 29%

69% 30%

Ik kan eenvoudig 
werken vanaf elke 

locatie

Ik ben trots op mijn organisatie

Mijn organisatie heeft een vooruitstrevende 
bedrijfscultuur

Mijn organisatie wordt als topwerkgever gezien

Mijn organisatie zorgt voor een goede balans tussen 
werk en privé

Meer IT-respondenten (88%) 
dan werknemers (78%) zijn 
het met deze stelling eens.

3

https://www.conoscenza.nl


ConoScenza.nl

Prioriteiten stellen
Hoeveel belang zouden organisaties nu precies aan de digitale werknemerservaring moeten toekennen? Bijna drie 
kwart (74%) van de respondenten vindt dat hun organisatie zich meer zou moeten inspannen om ervoor te zorgen 
dat werknemers over de beste tools beschikken. Ruim een derde (35%) zegt dat hieraan een veel groter gewicht zou 
moeten worden toegekend.

Als we kijken naar de mensen die vinden dat hier veel meer gewicht aan moet worden toegekend met het oog op het 
concurrentievermogen van hun organisatie, blijkt dat er sprake is van verschillende houdingen:

Perceptie
Desondanks is er sprake van aanzienlijke perceptieverschillen ten aanzien van wat er gedaan wordt om de 
werknemerservaring te verbeteren.

Organisaties kunnen zich niet permitteren om deze perceptieverschillen te bagatelliseren. Want als ze dat wel doen, 
riskeren ze om talent te verliezen aan organisaties die wel aan een oplossing werken. Het kan voor IT-beslissers als een 
verrassing komen dat de snelheid van de levering van applicaties voor werknemers minder belangrijk is dan dat er in 
hun digitale behoeften wordt voorzien:

Volgers Leiders/pioniers Middenmoot

Het is van cruciaal belang om 
de achterstand in te halen. 
Volgers erkennen dat ze meer 
moeten doen.

Het is van cruciaal belang om 
de ontwikkelingen voor te 
blijven. Leiders vinden dat hier 
nog sterkere nadruk op moet 
worden gelegd.

Organisaties die de status quo 
in stand houden realiseren zich 
wellicht niet hoezeer zij achter 
beginnen te lopen en dat 
volgers hen kunnen inhalen.

IT-beslissers zeggen... Werknemers zeggen...

MAAR

95%

91%

83%

“De IT-organisatie voorziet 
werknemers van de digitale 
tools die ze nodig hebben om 
met succes hun werk te doen”

“De IT-organisatie respecteert 
de digitale privacy van het 
personeel”

“We bieden werknemers 
zeggenschap ten aanzien van 
de digitale technologieën die 
ze op het werk kunnen gebrui-
ken”

42%

44%

64%

“Ik beschik niet over de 
digitale tools die ik nodig heb 
om met succes mijn werk te 
doen”

“Ik heb er geen vertrouwen in 
dat mijn organisatie mijn 
digitale privacy respecteert”

“Ik heb niet het gevoel dat ik 
veel zeggenschap heb ten 
aanzien van de digitale 
technologieën die ik voor werk 
gebruik”
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Prioriteiten stellen
Hoeveel belang zouden organisaties nu precies aan de digitale werknemerservaring moeten toekennen? 
Bijna drie kwart (74%) van de respondenten vindt dat hun organisatie zich meer zou moeten inspannen om 
ervoor te zorgen dat werknemers over de beste tools beschikken. Ruim een derde (35%) zegt dat hieraan 
een veel groter gewicht zou moeten worden toegekend.

        De meerderheid van respondenten is het eens met de stelling dat de inrichting van digitale 
        werknemerservaring binnen hun organisatie steeds meer prioriteit krijgen, echter loopt men 
        tegen veel uitdagingen aan en is er een gebrek aan communicatie.

Minder obstakels. Hogere prioriteit. Bemoedigend genoeg gaven organisaties het afgelopen jaar hogere prioriteit aan 
projecten rond de werknemerservaring. En deze trend zal zich naar verwachting in het volgende jaar voortzetten.

Dit wijst op het groeiende belang om een goede digitale werknemerservaring te bieden. 

    
        Werknemers willen dat hun stem wordt gehoord. De HR-afdeling is een ideaal kanaal voor   
        ondersteuning bij het uitbreiden van de digitale werknemerservaring.

De werknemersomgeving wordt stap voor stap verbeterd. Er wordt vooruitgang geboekt met de 
digitale transformatie. Er wordt nog altijd overlegd over wie er precies verantwoordelijk moet zijn voor de 
werknemerservaring.

 IT-beslissers zeggen met de grootste waarschijnlijkheid dat dit de CIO is
 HR-beslissers wijzen meestal naar de HR-directeur
 werknemers zeggen met de grootste waarschijnlijkheid dat dit de CEO is

46% 
zegt dat projecten rond de 
werknemerservaring de afgelopen 12 
maanden meer prioriteit kregen

56% 
zegt dat deze projecten de komende 
12 maanden meer prioriteit zullen 
krijgen

84% is het eens 
met de stelling dat er 
sprake is van obstakels 
voor het optimaliseren 
van de digitale 
werknemerservaring

Top 3 uitdagingen

Budget

Tijd

Gebrek aan inzicht in de 
wensen en behoeften van 
werknemers

Hoewel de IT-en HR-
afdelingen zeggen dat 
projecten rond de 
werknemerservaring de 
afgelopen 12 jaar meer 
prioriteit hebben gekregen 
(respectievelijk 56% en 52%) 
stellen ze werknemers niet op 
de hoogte van hun voortgang 
op dit gebied.
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Er bestaat echter weinig twijfel over dat het optimaliseren van de digitale werknemerservaring een teamsport is.

 89% van alle respondenten zegt 
 dat de IT- en HR-afdeling beter zouden 
 kunnen samenwerken om de digitale 
 werknemerservaring te verbeteren.

En dat is niet verbazend, want nog geen kwart (23%) van de respondenten zegt dat de IT- en HR-afdeling voortdurend 
samenwerken aan het verbeteren van de digitale werknemerservaring. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de IT- en 
HR-afdeling hier niets over vertellen en werknemers niet verzekeren dat zij maatregelen treffen voor het verbeteren 
van hun digitale ervaring. Hierbij met worden gezegd dat de cijfers aangeven dat de IT- en HR-afdeling met grotere 
waarschijnlijkheid voortdurend samenwerken bij organisaties met een hoge groei/hypergroei (52%) en/of organisaties 
met promotors (37%).

Mentaliteit, tools en ondersteuning
De respondenten zijn het ermee eens dat de IT-afdeling (67%) en HR-afdeling (51%) over de mentaliteit, tools en 
interne ondersteuning beschikken die nodig zijn om voor een optimale betrokkenheid van digitale werknemers te 
zorgen. Maar doen zij dit ook, en zo ja, doen ze dat goed?

 49% is het eens met de stelling:
 “Ik weet niet of ik de HR- of IT-afdeling 
 moet benaderen voor vragen over mijn 
 digitale ervaring”

 Ruim drie kwart (77%) van de respondenten geeft aan dat de HR-afdeling in ieder geval enige verantwoordelijkheid   
     heeft voor het verbeteren van de digitale ervaring. 13 procent zegt dat de HR-afdeling daar volledig voor 
     verantwoordelijk is.
 Van de respondenten die niet vindt dat de HR-afdeling de volledige verantwoordelijkheid heeft, zegt 80 procent dat  
     de HR-afdeling meer verantwoordelijkheid zou moeten hebben.

Het is duidelijk dat de respondenten willen dat de HR- afdeling een grotere rol inneemt bij het verbeteren van de 
digitale werknemerservaring. Het is echter belangrijk dat het HR-personeel zij aan zij met de IT-afdeling aan dit soort 
initiatieven werkt, omdat de IT- en HR-afdeling naar alle waarschijnlijkheid daarvoor de meest geschikte partijen zijn.

Vervolgstappen voor het verbeteren van de digitale ervaring

De meerderheid van respondenten zegt dat elke factor die bijdraagt aan de digitale werknemerservaring om 
verbetering vraagt. Ze vinden dat de volgende vier factoren het eerst moeten worden verbeterd:

1. Makkelijk kunnen telewerken - 76%
2. Makkelijk alle benodigde applicaties kunnen vinden en installeren - 75%
3. Beschikbaarheid van applicaties voor 3 belangrijkste werktaken op tablet/smartphone - 75%
4. Nieuwe werknemers productief laten zijn vanaf de eerste werkdag - 74%

Om initiatieven voor het verbeteren van de werknemerservaring een vliegende start te bezorgen kiezen organisaties 
voor een digital workspace-platform.

https://www.conoscenza.nl


ConoScenza.nl

VMware Workspace ONE® biedt ondersteuning voor moderne manieren van werken en zorgt voor resultaten:

De digitale werknemerservaring staat in verhouding tot het concurrentievermogen, de bedrijfsgroei en het 
werknemerssentiment.

Zet uw werknemers op de eerste plaats, zodat uw onderneming de eerste plaats kan bereiken.

Meer weten over het optimaliseren van uw digitale werkomgeving? 
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek op locatie.

Zorgt voor een 
cultuur van 

keuzevrijheid

Voldoet 
ruimschoots aan de 

eisen

Richt de focus 
op relevante 

gebruikservaringen

https://www.conoscenza.nl
https://www.conoscenza.nl/contact
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Voorop in de digitale transformatie

ConoScenza.nl

De digitale evolutie gaat snel. Veel sneller dan de snelheid waarmee organisaties transformeren. 

Werknemers moeten altijd en overal over de juiste data kunnen beschikken en steeds sneller en 

veiliger data uit kunnen wisselen. Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Om nieuwe 

kansen te creëren. Om voor te blijven lopen op de concurrentie. ConoScenza begrijpt dat deze 

digitale transitie voor organisaties een grote uitdaging is. Met de juiste visie, focus en kennis 

nemen wij het initiatief en laten niet meer los. Van strategie tot implementatie. Van volledig

ICT-beheer tot detachering, wij hebben het onder controle. Als één team gaan wij voor resultaat. 

Met helden die boven zichzelf uitstijgen en uitdagingen overwinnen. Helden die successen halen 

en triomfen vieren. De digitale evolutie gaat sneller dan ooit. Wij kunnen niet wachten!

ConoScenza

Amersfoort (HQ) 085 - 30 33 663
Groningen  info@conoscenza.nl
Eindhoven  www.conoscenza.nl
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