
NieuwIT-talent integreert
nietgoed ingrote concerns

Werving nieuw personeel
is niet langer het grootste
knelpunt. ISTOCK

JanFred vanWijnen
Amsterdam

Dedigitalisering van groteNeder-
landse bedrijven loopt vertraging
opdoordat nieuw talentniet goed
integreert in de oude organisatie.
Dat blijkt uit de tweede jaarlijkse
studie ‘FDTransformers’,diemor-
genalsmagazinebijdezekrantver-
schijnt.

In een enquête onder 55 vande
grootste Nederlandse onderne-
mingen, waaronder ABN Amro,
ING, Randstad, KPN en Vopak,
gevendemeestebedrijvenaandat
de integratievantalenteneenpro-
bleemis.Knelpunt isnietwerving
enbindingvandigitaleexperts,zo-
als app-ontwikkelaars, program-
meurs, ontwerpers van een digi-
tale ‘user experience’ en ‘design
thinkers’. Vooral grote bedrijven
gaat dat goed af.Waar demeeste
wélmoeitemee hebben, is de in-
tegratie van relatief jonge, nieuwe
krachtenindebestaandeorganisa-
tie.Doorgaanswordenzeapartge-
houden in speciale teams.

FDTransformers is een samen-
werking tussen Het Financiee-
le Dagblad en Vlerick Business
School.
Integratie van oude en nieuwe

talentenwordtvaakbewust tegen-
gehouden, zo zeggen veel deelne-
mers aan het onderzoek. Ze kwa-
men gisteravond samen op een
besloten bijeenkomst van het FD
enVlerick.Daarinwerdhetonder-
zoekbesprokenmetdedigitaal lei-
dinggevenden, zoals ‘chief digital
officers’ of ‘chief digital transfor-
mationofficers’,eninsommigege-
vallende ceoof cfo.

‘Het luktonsgoedomnieuwta-
lent vast te houden’, zegt dedirec-
teur digitale ontwikkeling bij een
financiële dienstverlener. ‘Maar
wewillen niet het risico lopen dat
zemeteenvertrekkenals ze inéén
ruimte moeten werken met de
oude IT-collega’s.’

‘Wehebbenzeheelbewustapart
gezet’, zegtdefinancieeldirecteur
van eengrote dienstverlener inde
energiesector. ‘Mensendie jenaar
binnenhaaltomeendatagedreven

Oude en jonge werknemers worden vaak bewust in aparte teams gezet
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verandering te realiseren,moet je
niet lastigvallenmet de operatio-
nele doelstellingen in de rest van
deorganisatie.’
De chief digital officer van een

bank vindt dat er ‘nog veel verbe-
terdkanwordenmethet rouleren
van nieuw talent op andere afde-
lingen.’

Hetmeestonderontwikkeldeas-
pect vandedigitale transformatie
isvolgensleidinggevendenhunbe-
leid omdigitaal talent voldoende
tebelonen.
FD Transformers laat ook zien

dat het zittende personeel niet
goed wordt betrokken bij de di-
gitalisering. De grote traditione-
le bedrijven—die zijn opgericht
in het tijdperk vóór internet en
smartphone — richten vaak wel
creatievewerkruimtes inengeven
hun werknemers ook de ruimte
om zichzelf digitaal te ontwikke-
len.Maar tegelijkertijdzijnerwei-
nig interneprogramma’sommen-
senwerkelijk bloot te stellen aan
eendigitalecultuur,eniserweinig
structureleuitwisselingmetandere
afdelingenwaaropeendigitale,da-

tagedrevenmanierwordtgewerkt.
Dit wordt ook het eigen perso-

neel verweten. ‘We bieden ze cur-
sussen aan’, zegt een digitaal lei-
dinggevendeuitdebanksector, ‘we
proberen ze te ontwikkelen,maar
zepakkenhetniet op.’
Veel accountmanagers bieden

passiefverzet tegendigitalisering,
aldusdezeleidinggevende. ‘Ikweet
niet hoe dat zal gaan als iedereen
straks werktmet interne apps, en
de klant moet worden benaderd
opgrondvansignalenuit centrale
data-analyse.Ofalsaccountmana-
gershunklantenmoetenuitleggen
welke voordelen de digitalisering
biedt.’

IndevorigeeditievanFDTrans-
formers kregen personeelsmana-
gers er van langs. Die konden het
noodzakelijke digitale talent niet
leveren. Daar denken leidingge-
vendeninmiddelsandersover. ‘Ze
kunnen het niet, want ze hebben
het netwerk niet’, zegt een chief
information officer. ‘Maar we ver-
wachtenhet ookniet van ze.Onze
digitale teams kunnen dat veel
beter zelf.’
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