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Disclaimer

Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens 

haar optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik van de 

volgende informatie. De standpunten zijn die van de auteurs en 

deze mogen niet worden beschouwd als een officieel standpunt 

van de Europese Commissie. Niets in deze brochure is een 

impliciete of expliciete garantie van welke aard dan ook. De 

uitkomsten dienen uitsluitend te worden gebruikt als richtlijnen 

die deel uitmaken van een algehele strategie.

© Europese Gemeenschappen, 2015. 

Verveelvoudiging is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.
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Voorwoord

Als Europa wil blijven concurreren, groeien en banen genereren, 

moeten we zorgen dat we beschikken over mensen die leiding 

kunnen geven aan de digitale innovatie en omvorming van onze 

industrieën. Nieuwe technologieën vormen de motor achter 

groei, die wordt gevoed door de ideeën van hoogopgeleide 

professionals en bedrijfsleiders (e-leaders). Er worden tekorten 

van meer dan 800.000 voor digitale professionals en 200.000 

voor e-leaders rond 2020 aangegeven. Afgelopen mei heeft de 

Europese Commissie een strategie voor één digitale markt 

binnen Europa gelanceerd. Eenmaal geïmplementeerd zou deze 

digitale markt jaarlijks voor meer dan € 415 miljard kunnen 

bijdragen aan de Europese economie. 

e-Leadership is een hoofdbestanddeel van de strategie voor één 

digitale markt om digitale vaardigheden te onderzoeken die 

nodig zijn voor de moderne Europese industrie. De belangheb-

benden doen een beroep op de lidstaten om hun steun aan de 

ontwikkeling van e-Leadership vaardigheden te vergroten. Het 

Europese beleidsforum voor digitaal ondernemerschap doet de 

aanbeveling om e-Leadership vaardigheden deel uit te laten 

maken van managementtraining en opleidingsprogramma's voor 

bedrijfsleiders en hoge ambtenaren. Er bestaat een brede 

consensus over de noodzaak tot een gezamenlijke Europese 

inspanning gericht op het vergroten van het aanbod van 

e-Leadership vaardigheden binnen alle branches en onderne-

mingen. 
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Dit document vormt een samenvatting van de ontwikkeling van 

moderne e-Leadership vaardigheden binnen Europa en concrete 

voorbeelden van optimale werkwijzen en implementatie van 

pan-Europese richtlijnen die worden ontwikkeld door de 

industrie en de academische wereld. In toekomstige edities zal 

worden ingegaan op eisen ten aanzien van leiderschapvaardig-

heden bij de bedrijfsmatige uitvoering van digitale en cruciale 

technologieën, waaronder hypermoderne, geavanceerde 

productietechnologieën. 

Veel leesplezier!

Lowri Evans
Directoraat-generaal

interne markt, industrie, 
ondernemerschap en mkb

Europese Commissie
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e-Leadership - Een hoofdbestanddeel 
van het onderzoek naar het innovatie- 
en concurrentievermogen van Europa

e-Leadership is van cruciaal belang voor bedrijven en de industrie 

om hun bedrijfsoperaties te verbeteren. e-Leadership vormt de 

sleutel tot het gebruik van nieuwe digitale technologieën gericht 

op innovatie en transformatie, geleid binnen een relevante 

organisatorische context en geïntegreerd binnen de bedrijfsstra-

tegie. e-Leadership vaardigheden zijn op individuele basis vereist 

om digitale innovatie te initiëren en realiseren:

• Strategisch leiderschap: Toonaangevend multidisciplinair  

 personeel, en grensoverschrijdend beïnvloeden van belang 

 hebbenden (functioneel, geografisch)

• Zakelijk inzicht: Innovatie van bedrijfsmatige en operationele  

 modellen, toevoeging van waarde aan organisaties

• Digitaal inzicht: Anticiperen en stimuleren van architectoni- 

 sche veranderingen voor bedrijfsprestaties, uitvoeren van  

 trends in digitale technologie als mogelijkheden tot innovatie.
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 e-Leadership binnen Europa -  
Ondernomen acties 

De EU e-skills strategie op basis van de mededeling van de 

Europese Commissie, 'e-Skills voor de 21e eeuw: onderzoek naar 

concurrentievermogen, groei en banen‘ (2007), vormt een 

belangrijke motor achter concurrentievermogen, productiviteit 

en innovatie binnen het Europese bedrijfsleven. Deze helpt bij 

het verbeteren van de randvoorwaarden voor innovatie en groei 

en voor nieuwe digitale banen. Bovendien waarborgt deze dat de 

kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de 

beroepsbevolking continu worden bijgewerkt door middel van 

effectieve levenslange leerprocessen. In 2013 introduceerde de 

Europese Commissie de „Grote coalitie van digitale vaardighe-

den en banen“, gericht op het intensiveren en versnellen van 

haar inspanning om de lacune op het gebied van digitale 

vaardigheden op te vullen.

e-Leadership vaardigheden driehoek

Strategisch
Leiderschap

Commercieel
Inzicht

Digitaal
Inzicht

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Binnen deze context lanceerde de Europese Commissie een 

speciaal initiatief gericht op e-Leadership vaardigheden, dat 

werd toegejuicht en ondersteund door belanghebbenden. Het 

startte in 2013 en richtte zich daarbij met name op grote 

ondernemingen ; in 2014 werd het uitgebreid voor het midden- 

en kleinbedrijf, beginnende ondernemingen en gazellen. Het 

initiatief zal worden voortgezet in 2016. 

Het onderwerp van e-Leadership vaardigheden maakt integraal 

deel uit van beleid en activiteiten op het gebied van digitaal 

ondernemerschap. 

Met name het rapport inzake het „Europese beleidsforum voor 

digitaal ondernemerschap“ m.b.t. „Digital Transformation of 

European Industry and Enterprises“ beveelt een verdere bevorde-

ring van het belang van digitaal leiderschap aan en verklaart dat 

e-Leadership vaardigheden moeten worden ontwikkeld en 

geïntegreerd binnen algemene managementtrainings- en 

onderwijsprogramma’s voor bedrijfsleiders en hogere ambtena-
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ren. De Europese Commissie heeft daarnaast het Startup Europe 

initiatief ontwikkeld, dat rekening houdt met de resources die 

ondernemers nodig hebben - zoals risicodragend kapitaal en 

aanjagers - en richt zich op het verstevigen van het ondernemings-

klimaat voor internet- en ICT-ondernemers, zodat zij hun ideeën 

en bedrijfsactiviteiten verder kunnen ontwikkelen.  

Op basis van dit initiatief is reeds de event ‘Startup Europe 

Comes to Silicon Valley’ gehouden samen met Europese techni-

sche bedrijven, investeerders en beleidmakers aan weerszijden 

van de Atlantische Oceaan. Deze duurde een week, werd georga-

niseerd in de VS en was gericht op het uitwisselen van ideeën. 

Op 6 mei 2015 nam de Europese Commissie de mededeling ‘Eén 

digitale markt voor Europa’ aan. Deze omvatte 16 initiatieven die 

de basis legden voor de digitale toekomst van Europa. In deze 

tekst wordt expliciet ingegaan op het cruciale belang van digitale 

vaardigheden en IT-professionalisme.

Panels met hoogopgeleide experts discussieerden over belangrijke kwesties m.b.t. e-Leadership

Jan Muehlfeit, Global Strategist |Coach |Mentor leidde het 
dagdebat als voorzitter 

Charlotte Holloway, Head of Policy, techUK sprak over e-Leader-
ship: Opvattingen vanuit het vraagperspectief
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Aan de Europese Conferentie Digital and Key Enabling Technolo-

gies Skills (1 en 2 juni 2015 in Brussel, zie: www.leadership2015.

eu) namen meer dan 300 personen deel die afkomstig waren de 

overheid, de academische wereld en de industrie. Zij discussieer-

den over ontwikkelingen op het gebied van vaardigheden voor 

e-Leadership en cruciale ontsluitende technologieën. 

Voorspelde vraag - Europa behoefte aan 
meer dan 40.000 nieuwe e-leaders per 
jaar tot 2020 

Binnen de Europese industrie groeit de vraag naar hoogwaardig 

e-Leadership. Hoewel er geen officiële actuele statistieken 

bestaan over vraag en aanbod m.b.t. e-Leadership vaardighe-

den, wordt de vraag naar nieuwe e-Leadership functies binnen 

Europa geschat op ca. 620.000 in 2015, waarbij meer dan de helft 

nodig is binnen bedrijfsunits in plaats van IT-afdelingen. In deze 

raming zijn personen meegenomen die verantwoordelijk zijn 

voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en innovatieve IT-pro-

jecten binnen organisaties - het is onwaarschijnlijk dat ieder van 

hen nu reeds beschikt over alle vaardigheden die nodig zijn om 

een succesvolle e-leader te zijn.

Gary Kildare, Chief HR Officer, IBM Corporation Europe leverde het 
perspectief van een mondiale IT- en service-onderneming

Silvia Leal, Academic Director 
op de IE Business School, 
Madrid sprak over het program-
maportfolio in e-Leadership 
van de IE Business School for 
Executives, mkb's en startende 
ondernemingen 

Prof. Peter Kelly van Aalto University sprak over de Practice of High 
Growth Entrepreneurship

Philippe Trichet, Digital Expert Director, The Boston Consulting 
Group, sprak over flexibel leiderschap: Vijf absolute vereisten voor 
Digitaal navigeren

e-Leadership 
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In het voorspellen van de vraag naar e-Leadership gaan wij uit 

van geschatte groeicijfers in analogie met de hoogst geschoolde 

IT-functies waarvoor dergelijke schattingen bestaan. Wij 

verwachten dat de vraag naar e-Leadership gemiddeld met 4,6% 

zal toenemen tot 2020, wanneer de vraag wordt geraamd op 

776.000 personen. 

Rekening houdend met de groeivraag en vervangingsvraag zal 

Europa tussen de 200.000 en -250.000 extra e-leaders nodig 

hebben omstreeks 2020, ofwel tussen de 40.000 en -50.000 

jaarlijks. Deze schattingen zijn gebaseerd op cijfers die zijn 

aangevuld met een reeks e-Leadership ”eco-system” gegevens in 

relatie tot de vraag of het aanbod e-Leadership vaardigheden 

binnen het e-Leadership scoreboard. 
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e-Leadership in een oogopslag – 
Europees scoreboard

Het e-Leadership scoreboard monitort de vooruitgang op het 

gebied van de ontwikkeling van e-Leadership vaardigheden m.b.t. 

onderdelen van het e-Leadership eco-systeem, waaronder: 

• e-Leadership opleiding 

• Kwantiteit van de beroepsbevolking met e-Leadership  

 mogelijkheden

• Structurele variabelen die de uitvoering mogelijk maken van 

 kansen van e-Leadership en 

• e-Leadership dat beleid of andere aandrijfmechanismen 

 mogelijk maakt. 

Het scoreboard maakt gebruik van indicatoren afkomstig van 

primaire en secundaire bronnen. Het vergelijkt e-Leadership 

“prestaties” van EU-lidstaten en identificeert relatieve sterke en 

zwakke kanten van e-Leadership ecosystemen tussen landen, 

gericht op het ontwikkelen van beleidsdiscussie op landelijk en 

EU-niveau.

Het scoreboard-model meet de factoren die waarschijnlijk van 

invloed zijn op vraag en aanbod van e-Leadership vaardigheden 

in elk land. Het biedt inzichten in de wijze waarop landen 

presteren in het onderscheiden van e-Leadership domeinen, die 

worden vertaald naar kansen om innovatie voor bedrijfsgroei 

door te voeren en die trajecten voor toekomstige activiteiten 

uitstippelen.

Er worden in totaal 24 indicatoren onderverdeeld in vier 

dimensies en deze worden opgesplitst in verschillende modules.
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De landelijke scoreboards maken integraal deel uit van 28 

landenrapport voor elke EU-lidstaat en geven een momentop-

name van de situaties op landelijk niveau inzake e-Leadership 

beleid, initiatieven, praktijken, training, hoger en praktijkgericht 

onderwijs en het scoreboard. Landenrapporten kunnen worden 

gedownload op http://leadership2015.eu/documents/ en http://

eskills-lead.eu/documents/.  

e-Leadership index - Benchmarking 
lidstaten 

De e-Leadership Index combineert de verschillende dimensies 

van het e-Leadership scoreboard voor monitoring en benchmar-

king van de EU-lidstaten. Deze voegt indicatoren samen van het 

bedrijfs- en beleidsklimaat, infrastructuur en gerelateerde 

resultaten over e-Leadership. De index is bedoeld als ondersteu-

ning bij het vervullen van de behoefte aan cijfers en methodes, 

op basis waarvan e-Leadership kan worden gemeten en 

begrepen. Individuele landen kunnen deze index gebruiken bij 

het monitoren van prestaties in de loop van de tijd of voor bench-

marking van binnenlandse ontwikkelingen in vergelijking tot 

andere landen, het identificeren van rolmodellen en het 

leren hoe verschillende beleidsvormen van invloed 

kunnen zijn op e-Leadership praktijken.

Europese kaart van e-Leadership Index 

kwartielen

Bron: empirica 2015

Digitaal talent groeit het best in open, 
op samenwerking gerichte, experimentele 
culturen, waar teamleden kunnen leren en 
groeien op basis van een cruciale samenvoe-
ging van vergelijkbaar talent, in plaats van 
top-down, micromanaging bureaucratieën, 
die digitaal talent alleen maar bemoeilijken.

Philippe Trichet
Digital Expert Director, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb

 Groep 1: meer dan 35% onder het Europees gemiddelde

 Groep 2: minder dan 35% onder het Europees gemiddelde



De e-Leadership index staat in nauw verband met GDP-gegevens 

alsmede met technologie gerelateerde indicatoren, zoals de 

Networked Readiness Index (van het mondiale economische 

forum). Maar de afwijkingen van de technologische GDP-trends 

gerelateerde lijnen geven aan, welke landen “beter” of “slechter” 

presteren dan wordt aangegeven door economische en techno-

logische rijpheid. Met name Ierland, maar ook België en het VK, 

lijken positief af te wijken van de “trend” van een hogere 

e-Leadership rijpheid, doordat ze in verband worden gebracht 

met een grotere economische macht en hogere digitale rijpheid 

en blijk geven van een hoger dan verwacht e-Leadership.
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e-Leadership Index en Networked Readiness Index

e-Leadership Index en Networked Readiness Index
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Tekst

Groeiend bewustzijn van beleid inzake 
digitale vaardigheden 

Het bieden van vaardigheden aan het mkb en ondernemers voor 

e-Leadership wordt nog vaak slechts als een bijzaak behandeld 

naast dominantere beleidsdoelen, zoals de invoering van digitale 

technologieën; basisvaardigheden voor digitaal gebruikers; 

invoering van e-government en e-business; toegang tot 

risicokapitaal of aanloopsubsidies. De 2007 e-Skills Agenda en 

daarop volgende initiatieven voor e-Leadership vaardigheden 

van de Europese Commissie hebben sommige lidstaten ertoe 

aangezet om te participeren in openbare debatten en hebben 

geholpen bij het ontwikkelen van gepaste antwoorden.
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Bron: empirica 2015

Beleid inzake e-Leadership is transversaal en dekt een breed 
spectrum van beleidsgebieden

Onderzoek &
innovatiebeleid

Beleid inzake 
werkgelegen-

heid

Digitale
Agenda
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ondernemer-

schap

Investerings- 
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mkb
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wijs &
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e-Leadership Scoreboard Nederlands

Initiatieven beleid & belanghebbenden - 
skills voor digitaal ondernemerschap

Initiatieven beleid & belanghebbenden - 
e-Leadership onderwijs en training

Initiatieven beleid & belangheb-
benden -  skills ICT-specialisten

Capaciteit voor 
innovatie

Status van cluster 
ontwikkeling

Ondernemingen die 
ICT-specialisten in dienst 

hebben
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intensieve sectoren 
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ICT-sector

Onderneming binnen ICT-
intensieve sectoren met veel 

groeipotentieel 
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tentieel

Afgestudeerden bedrijfs-
beheer 

ICT 
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-core professionals

ICT-managers, 
architecten en analisten

Line 
managers 

Kwaliteit van management-
schools 

Bedrijfstraining voor 
ICT-/IT-specialisten

Master/Exec Ed level programma's met 
een combinatie van ICT & business

Integratie van technolo-
gie op bedrijfsniveau

Effecten van ICT op 
nieuwe diensten en 

producten

Beschikbaarheid van 
nieuwste technologieën

Bedrijven die gebruik 
maken van sociale 

netwerken 

Bedrijven die gebruik 
maken van  

RFID 

Nederland (4e plaats)Europees gemiddelde

Kandidaat e-Leadership 
programma's



Vandaag de dag hebben nog maar acht lidstaten besluitvormingsi-

nitiatieven over e-Leadership onderwijs en training genomen: 

Ierland, het VK, Italië en Denemarken alsmede België, Spanje en 

Malta en Nederland. In andere lidstaten zijn omvang en consisten-

tie op het vlak van besluitvorming nog steeds beperkt. En de 

meeste landen missen een basisstrategie en voortdurende focus op 

e-Leadership op het gebied van besluitvorming. 

Het multi-stakeholder partnership (MSP) is waardevol gebleken 

binnen het e-skills domein. MSP's brengen de privé-sector en 

werkgevers samen binnen het traditionele onderwijssysteem, en 

vullen services aan die worden geleverd door de openbare sector 

met extra resources en kennis.

Op het gebied van e-Leadership moeten voor de ontwikkeling van 

partnerschappen op hetzelfde niveau als van digitale vaardigheden 

en IT-vaardigheden de belangrijkste belanghebbenden overeen

stemming bereiken over de wijze waarop zij actie ondernemen, 

bewustzijn over het onderwerp en trainingen sterk stimuleren. 13

Optimale werkwijzen door voornaam-
ste aandachtsgebieden

Speciale cursusprogramma's over e-Leadership zijn dikwijls het 

resultaat van een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en 

het onderwijs. De Tech Industry Gold degrees uit het VK worden 

gekoppeld aan het de  ICS Leadership Development Programme in 

Ierland en de Intensive Training and Masters Programmes in 

Knowledge Based Entrepreneurship in Malta. Een methode op 

basis van partnerschap helpt om de curricula af te stemmen op de 

behoeften van werkgevers. 

Er worden onderwijsprogramma's voor extra beroepsopleidin-

gen ontwikkeld als reactie op een gebrek aan aanbod dat in 

overeenstemming is met de eisen van het mkb en ondernemers 

wat betreft duur en kosten. Voorbeelden zijn London‘s Mobile 

Academy; THNK, de Amsterdam School of Creative Leadership; 

Cranfield University’s IT Leadership Programme en het British 

Computer Society Digital Leader coaching programma.

e-Leadership onderwijs wordt geleverd binnen de context van 

universitaire spin-off programma's. Ter ondersteuning van 

digitaal gerelateerde bedrijfsplannen wordt e-Leadership training 

geboden op basis van universitaire resources. Voorbeelden zijn de 

Henley Accelerator in het VK en het ECN Network in Oostenrijk.

e-Leadership is een belangrijke spil in 
bedrijven om binnen de moderne economie 
de mogelijkheden die digitale technologie 
biedt ten gelde te maken. Maar dit staat 
niet a priori vast, met name voor kleinere 
ondernemingen, waarin managers dikwijls 
een multidisciplinaire rol spelen. Europese, 
landelijke en regionale beleidsmakers moeten 
samenwerken om te garanderen dat er 
coherente maatregelen worden getroffen 
waarmee de ontwikkeling van e-Leadership 
binnen de huidige en toekomstige Europese 
mkb's kan worden mogelijk gemaakt.

Arnaldo Abbruzini
Secretaris-generaal , Eurochambres

Europa moet vaart zetten achter verande-
ringsprocessen met behulp van digitali-
sering. Volgens de onlangs goedgekeurde 
prioriteiten voor de vijfjaarse termijn doen 
wij - het Europese Comité van de Regio's - 
een oproep voor een nieuwe ondernemings-
geest in combinatie met één functionele 
digitale markt en slimme specialisatie, 
om aansturing te geven aan nieuwe skills, 
kennis, innovatie en werkgelegenheid. Om 
concurrerend te worden is Europa aangewe-
zen op enkele toegewijde regio's en steden 
die een actieve pioniersrol kunnen vervullen 
op het gebied van e-Leadership.

Markku Markkula
President, Europees Comité van de Regio's

Overheid, industrie en onderwijs- 
instellingen kunnen gezamenlijk de uitda-
gingen van digitale skills voor de 21e eeuw 
aangaan en ervoor zorgen dat meer jonge 
mensen zich digitale skills en e-Leadership 
eigen maken, zodat ze kunnen uitgroeien 
tot ondernemers en ontwikkelaars en vorm 
kunnen geven aan onze digitale wereld. 
techUK is verheugd samen te mogen werken 
met het e-Leadership programma van de 
Europese Commissie en zo deze uitdaging te 
kunnen aangaan.

Charlotte Holloway
Head of Policy en Associate Director, 
techUK



e-Learning en MOOC' voor e-Leadership training zijn aange-

toond zinvol, met name in economisch minder ontwikkelde 

lidstaten, bijv. het opstartinitiatief in Griekenland en de Akade-

mia PARP en e-Business Academy in Polen. Athens University of 

Economics and Business lanceerde onlangs een MOOC voor 

training in digitaal ondernemerschap. In Frankrijk heeft het 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) een reeks 

MOOC's geïmplementeerd, die gericht zijn op personen die 

leidinggevende vaardigheden in het Franssprekende deel van de 

wereld willen vergaren.

Gesubsidieerde of gratis e-Leadership training aan mkb wordt 

aangeboden door bedrijfsontwikkelinstellingen, met als doel de 

deelnamebarrière te doorbreken. Deze methode wordt ook 

steeds vaker gebruikt voor trainingen in e-Leadership vaardighe-

den, bijv. in Noord-Ierland.

Uitmuntendheidsinitiatieven op het gebied van e-Leadership 

komen nog steeds weinig voor; het enige belangrijke voorbeeld 

is de Duitse Software Campus, een samenwerkingsverband 

tussen overheid, onderwijs en industrie, die ondersteuning biedt 

aan veelbelovende jonge ICT-onderzoekers. Terwijl het initiatief 

zich niet specifiek op het mkb richt, zullen sommige deelnemers 

eerder een eigen bedrijf oprichten dan zich aan te sluiten bij een 

gevestigde „grote speler binnen de markt“.  

Zelfbeoordelingstools stellen het mkb instaat om zelfstandig 

hun leiderschapsvaardigheden via een online platform te 

beoordelen. Een goed voorbeeld hiervan is de LMSA online 

diagnosetool uit Noord-Ierland. 

Er zijn chequeregelingen in bepaalde landen getroffen, 

waardoor mkb's eenvoudiger en betaalbaarder consultancy en 

training kunnen inkopen, bijv. de Innovationscheckar van het 

Zweedse VINNOVA, Enterprise Ireland‘s Innovation Voucher en 

de chequeregeling uit Denemarken.
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e-Leadership onderwijs binnen de context van business 

incubator en versnellingsregelingen vinden meestal plaats via 

consultancy en mentoring, maar ook via managementonderwijs-

opleidingen in samenwerking met gevestigde aanbieders, zoals 

Infopole Cluster TIC in Walonië; WAYRA, het versnellingspro-

gramma dat werd gelanceerd door het Spaanse Telefonica; 

Telenet Idealabs in België; en de European Entrepreneurship 

Foundation in Hongarije.

Bedrijfsplanwedstrijden, aanloop-awards en dergelijke 

zijn populaire instrumenten om het tekort in leiderschapsvaar-

digheden onder jonge, hoog opgeleide personen aan te pakken, 

en om personen met veel aanleg voor digitaal ondernemerschap 

te motiveren. Wedstrijden en awards zijn relatief goedkoop, 

worden gesteund door sponsoren en zijn eenvoudig te promo-

ten. Maar ze kunnen niet de ondersteuning bieden die nodig is 

om digitale ondernemers te voorzien van een voldoende sterke 

basis voor e-Leadership vaardigheden. 

De promotie van e-Leadership vaardigheden aan studenten 

vindt plaats in het Oostenrijkse AWS First initiative, het Bulgaar-

se Young Leaders Program, Het Duitse Student2Start-up scheme 

en het Finse Demola. The Future Leaders Development Program 

in Griekenland brengt nieuwe afgestudeerden en NGO's samen 

om de uitdagingen van leiderschap aan te gaan. Het Kroatische 

eStudent NGO wordt aangestuurd door en is bedoeld voor 

veelbelovende universitaire studenten. 

Initiatieven gericht op vrouwen zijn gericht op vrouwen die op 

zoek zijn naar leidinggevende functies binnen de IT. Voorbeelden 

hiervan zijn de in het VK aanwezige everywoman in Technology 

Leadership Academy, die zich heeft ontwikkeld tot een mondiale 

lidmaatschapsorganisatie.  

Een groeiend inzicht en bewustzijn worden gebruikt voor het 

stimuleren van e-Leadership vaardigheden voor belangrijke 

belanghebbenden en een grote publiek. In Frankrijk voerde de 

Pasc@line associatie een representatief bedrijfsonderzoek uit 

gedetailleerd op de kwestie in te gaan. 

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Specifieke vaardigheidseisen van het 
mkb en startinitiatieven

De eisen die het mkb en ondernemers stellen aan e-Leadership 

onderwijs zijn zeer uiteenlopend, maar analyse laat patronen 

zien. Veel concurrentiebehoeften van een snel groeiend mkb en 

ondernemers kunnen worden omgezet in training en onderwijs-

aanbod in de drie vaardigheidsgebieden waaruit e-Leadership 

bestaat: digitaal inzicht, commercieel denkvermogen en 

strategische leiderschapsvaardigheden.

Leerseisen - diverse en een  
praktijkgerichte aanpak

Het volgende plaatje bevat de concurrentie-eisen die in kaart zijn 

gebracht op basis van kwalitatief onderzoek. 
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Onze onderzoeken naar verwachtingen van e-Leadership 

onderwijs tonen aan dat de mkb het meest zit te wachten op 

leidinggevenden met sterke, praktijkgerelateerde en digitale 

vaardigheden. In grote bedrijven leggen de digitale vaardig-

heidseisen de nadruk dikwijls op een begrip van digitale 

mogelijkheden (weten wat er mogelijk is, in staat tot budgette-

ren, herleiden en toewijzen van te verrichten werkzaamheden), 

maar leidinggevenden in het mkb zijn intensiever betrokken bij 

de productie van digitale producten of diensten of digitaal 

ondersteunde processen.

Een andere significante uitkomst is dat vele mkb's sterk afhanke-

lijk zijn van hun digitale behoeften aan outsourcing van consul-

tancy, vendors of andere partners binnen de waardeketen. De eis 

die het mkb aan e-Leadership stelt, bestaat daarom uit het 

leiding geven aan gekwalificeerd interdisciplinair personeel en 

consultants, aannemers, vendors en andere partners. 

Aanvullende behoeften voor technisch onderwijs voor 

het mkb omvatten cloud computing, big data/data analyse en de 

ontwikkeling van mobiele app's, alsmede de ontwikkeling van 

software, web development en programmeertalen en -omgevin-

gen.

De meest praktische en bruikbare digitale managementtrainin-

gen betreffen Enterprise Architecture, bestuur en management.

Andere e-Leadership vaardigheden omvatten communicatie-

vaardigheden, begrip van de klanten en de markt, change 

management en projectmanagement, bedrijfsontwikkelingen 

alsmede sales en marketing. 

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn 
in hoge mate afhankelijk van hun eigenaars 
en managers, met name in markten waarin 
ICT een concurrentievoorsprong kan bieden. 
PIN-SME verwelkomt de  follow-up door 
onze commissie van onze aanbeveling, 
waarbij er tevens wordt ingegaan op de 
trainingsvereisten van mkb's als onderdeel 
van het initiatief in e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Secretaris-generaal, PIN-SME

Bron: empirica 2015

Bedrijfsmatige en snelgroeiende competentie-eisen voor mkb's in kaart gebracht op basis van kwalitatief onderzoek

• Voorspellen van behoeften aan informatie

• Inzicht in de behoeften van klanten

• Oplossingsgerichtheid

• Communicatie 

• Creativiteit 

• Onafhankelijke leerling

• Leidinggevend aan team 

• Culturen, internationalisatie

•  Big data analyse & tools
•  Cloud computing & virtualisatie
•  Mobiele app design en 
   ontwikkeling
•  Complexe bedrijfssystemen
•  Webontwikkeling & tools
•  IT-architectuur, platform 
    architectuur
•  Veiligheidsskills
•  ERP-systemen 
• Social media

• Klantrelaties & sales
•  Beheer van partnership 

• Bedrijfsontwikkeling
• Organisatorische veranderingen 

• Projectmanagement
• Procesoptimalisatie 

 • Strategische marketing
• Flexibele methodes

• Business analytics 
 • Marktanalyses

 • Financiële skills

Strategisch
Leiderschap

Commercieel
Inzicht

Digitaal 
Inzicht



 

Behoefte aan gerichte, korte, flexibele 
en betaalbare formats

Het onderzoek toonde eisen aan m.b.t. format en operationele 

trainingsdetails en onderwijsaanbod: een-op-een coaching en 

coaching op basis van zelfstandig leren zijn belangrijk, aangezien 

alleen een korte afwezigheid op het werk mogelijk is. Consultan-

cy-projecten worden dikwijls gebruikt om kennis over te dragen 

en competenties te verwerven. 

Er bestaat een voorkeur voor een betaalbare training die enkele 

dagen duur met flexibele uren en die zich sterk richt op acute 

bedrijfsmatige problemen.

Maar ontwikkelaars en sleutelwerknemers beschikken dikwijls 

over een hoog opleidingsniveau. Zowel een gerichte training als 

een brede en diepe basis zijn belangrijk bij het in kaart brengen 

van e-Leadership.
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Toekomstige leiders moeten de ondernemers 
ontdekken en hun passende mogelijkheden 
bieden – de vitaliteit van hun bedrijfsmatige 
werkzaamheden wordt bepaald door hun 
vermogen om kansen waar te nemen en 
deze te benutten.

Peter Kelly
Professor of Practice, High Growth 
Entrepreneurship, Visiting Professor, School 
of Business, Trinity College Dublin, Visiting 
Professor, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Zelfstandig leren domineert een diverse 
en rijke leercultuur 

In aanvulling op de eisen werd er een onderzoek naar leerpraktij-

ken uitgevoerd voor 118 mkb's tussen maart en mei 2015. De 

deelname was niet representatief, waardoor er enige vooringe-

nomenheid bestaat jegens Deense respondenten, maar de 

resultaten zijn nog steeds instructief. 

Van de 118 mkb's die reageerden rapporteerden er 114 ten 

minste één “belangrijke” leerbron uit de lijst met 12 leerbronnen. 

Gemiddeld benoemden mkb's zes bronnen. Ad-hoc leerproces-

sen komt naar voren als het belangrijkste leerformat voor mkb's. 

De industrie of professionele academies en ook ‘leren van 

consultants’ werden eveneens vaak genoemd - door 56% en 

55%. Hogere onderwijsinstellingen worden beschouwd als 

aanbieders van trainingen, maar meestal voor individuele 

cursussen (49%) en minder vaak voor complete programma's 

(23%).

Percentage mkb's die elk een “belang-
rijke” bron van leerervaring binnen hun 

onderneming op het gebied van 
e-Leadership vaardigheden noemde

 
N=118, online onderzoek door empirica 

in maart - mei 2015
Bron: empirica 2015

Online bedrijven hebben ons overtuigd van 
het belang van iteratie. Mensen begrijpen 
gewoonlijk echter niet dat deze van invloed 
is op de onderneming als geheel. Een 
innovatieve onderneming moet aandacht 
vragen voor elk aspect van zijn activiteiten: 
zijn product, structuur en kernwaarden. Wij 
vragen ons voortdurend af: „Wat doen we 
verkeerd? Wat kan er worden verbeterd?“

Ander Michelena
CEO en Co-Founder ticketbis.com

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Ontwikkeling van e-Leadership training 
en onderwijs 

Mkb's en beginnende bedrijven tonen eveneens diversiteit aan in 

hun technologische en organisatorische structuur en hun 

waardeketen. Ze hebben daarom verschillende behoeften m.b.t. 

e-Leadership-vaardigheden. Om die reden is er een kader voor 

e-Leadership aanbod ontwikkeld.
  

In overeenstemming met de definitie van e-Leadership vaardighe-

den moet elke vorm van onderwijs voor e-Leadership primair het 

doel dienen van uitvoering van digitale technologieën gericht op 

innovatie.  
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e-Leadership aanbod kan zich richten op alle drie de concurrentie-

gebieden, of zich juist focussen of een of twee van de gebieden, 

wanneer deze een aanvulling betekenen op bestaande vaardighe-

den en competenties. 

e-Leadership exploiteert ontluikende of zich ontwikkelende 

technologische trends die reeds klaar zijn om te worden uitge-

voerd. Daarom past ze zich aan de digitale ontwikkelingen een de 

uitvoering ervan binnen de markt aan. Actuele belangrijke trends, 

zoals mobiliteit, Cloud Computing, Big Data analytics, social media 

technologie, Internet of Things, klantervaring-IT en IT-veiligheid 

moeten regelmatig opnieuw worden onderzocht om ze up to date 

te houden.

Deze technologische trends moeten worden overlegd in samen-

spraak met het mkb. Wij hebben dit gedaan, waarna we contact 

opnamen met succesvolle mkb's, waaronder snel groeiende 

gazellen die azen op uitbreiding buiten de landsgrenzen. Theoreti-

sche definities van e-Leadership en opkomende technologieën 

moeten worden geconfronteerd met werkelijke behoeften van 

leiderschap, de behoeften van mkb's aan vaardigheden, en waar 

barrières een belemmering vormen bij het vergaren van inzichten 

in de uitvoering van onderwijsaanbod.

e-Leadership draait niet alleen om een 
optimaal gebruik van ICT en het leveren 
van waarde aan uw organisatie. Het gaat 
om veel meer. Het gaat om anticiperen: 
wanneer u anticipeert is e-Leadership 
een evolutie; wanneer u niet anticipeert, 
is e-Leadership een revolutie. Binnen de 
digitale werkelijkheid is het in elk geval een 
noodzaak voor iedereen.

Robert Kopal
Ph.D., Vice Dean of R&D, Algebra University 
College

Bestaande cursus-
sen 

en programma's

Bestaand beleid 
en initiatieven

Optimale werk-
zaamheden en 

ervaring

Hiaten tussen 
vraag en aanbod 
van programma's

Onderwijs

Technische trends 
Toepasbaarheid en 

implicaties

Actuele skills 
Tekorten 
en hiaten

Realiteit op het ge-
bied van leren en 

training, verwerving 
van skills

Ervaringen en eisen met 
Ervaringen en eisen t.a.v. 
hoger en praktijkgericht 

onderwijs

Wensen t.a.v. in-
houd & format

Branche- 
behoeften

Commerciële 
kansen en uitdagin-
gen op het gebied 
van

•  Mobiliteit 
•  Cloud Computing
•  Big data analyse
•  Social Media 
  Technologieën
•  Internet of Things

Gevolgen voor ont-
wikkelaars en e-Lea-

dership vaardigheden 
in mkb's en startende 

ondernemingen

Technologische 
trends

Definitie

Digitale innovatie 
en transformatie

Digitaal inzicht + 
Commercieel in-

zicht+ strategische 
leiderschapsskills

Opsplitsing in 
componentskills 

en competenties: 
e-CF en overige

Bron: empirica 2015

Onderzoeksgerelateerde basis voor design van onderwijsaanbiedingen



Waaruit bestaat e-Leadership trainings-
aanbod?

e-Leadership kan worden beschreven als een combinatie van 

leiderschap, commercieel en digitaal inzicht, en onderscheidt 

zich van de traditionele scheiding tussen IT en andere bedrijfs-

matige functies. 

Er bestaan drie hoofdcriteria bij het onderscheiden van e-Leader-

ship aanbod van onderwijsaanbod:

• Doelgroep: een e-Leadership aanbod is gericht op bedrijfsei 

 genaren en ondernemers, senior professionals met gespeciali 

 seerde vaardigheden en besluitvormingsvermogen, in  

 tegenstelling tot junior professionals of studenten. Voor  

 middelgrote ondernemingen bestaat de doelgroep uit  

 personen op praktijkgericht niveau.

• Digitale toepasbaarheid: Als het onderwerp niet de IT zelf  

 betreft, moet de toepasbaarheid op een IT-gerelateerde  

 onderneming zichtbaar deel uitmaken van het curriculum

• Vaardighedenniveau: de leerresultaten zijn op een niveau  

 boven dat van een bachelor, d.w.z. ze kunnen onderdeel  

 vormen van een MSc-cursus.
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Daarnaast moet het aanbod ten minste bestaan uit: 

• Innovatiegerichtheid: mogelijke bedrijfsinnovatie/transforma 

 tie maken deel uit van het aanbod; of

• Bedrijfsrelevantie: in plaats van een academische oefening  

 ligt de focus op een toepassing binnen een professionele of  

 organisatorische context; of

• Strategische relevantie: er wordt aandacht besteed aan het  

 belang van technologie voor het bedrijfsleven naast de  

 “technische” toepassing.

Nieuw e-Leadership trainingsaanbod 
komen op

Een analyse van hogere onderwijscursussen en MOOC's 

aangeboden door hogere onderwijsinstellingen gericht op mkb 

of ondernemers en op hoog opgeleide professionals heeft aange-

toond dat binnen de hele EU er slechts 56 programma's bestaan 

die voldoen aan alle drie de e-Leadership criteria. Hiervan zijn er 

drie Executive Masters, vier MBA's, 22 Masters of Science, 19 

andere masters en acht niet-masterprogramma's. Slechts acht 

ervan duren slechts 12 maanden of korter, zes ervan zijn 

niet-masters en twee zijn andere masters. Het gebrek aan 

e-Leadership opleiding is frappant, evenals het beperkte aanbod 

aan kortetermijnprogramma's die tegemoet komen aan de 

behoeften van mkb's en startende bedrijven. 

Algebra University College e-Leadership MBA programme, 
Zagreb (Kroatië)

Er bestaat geen e-Leadership zonder men-
sen. Europa kent veel werkloze “intellectuele 
paardenkrachten”. We moeten degenen 
blijven aantrekken die zich voor een betere 
toekomst inzetten. Werkloosheid moet wor-
den hernoemd tot ‚Career Shifters‘.

Hugo de Sousa
Oprichter en CEO van ALPHAPPL

Het initiatief e-Leadership vaardigheden 
moet rekening houden met de specifieke 
trainingsbehoeften van mkb's, aangezien 
deze in zo hoge mate deel uitmaken van het 
bedrijfsleven en het banenaanbod binnen 
Europa.  Ontwikkeltrajecten op de korte ter-
mijn, niet formele training en gepersonalise-
erde e-Leadership vaardigheden moeten het 
formele onderwijssysteem complementeren.

Dr. Māra Jākobsone
Coördinator van de Latvian e-Skills coaliti-
on, Vice- President van LIKTA

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Diverse routes naar 
e-Leadership zijn onontbeerlijk

e-Leadership vaardigheidsprofielen voor SME-leidinggevenden 

kunnen gewoonlijk niet alleen worden gerealiseerd via een 

e-Leadership programma aan een universiteit. Deze vormen 

meestal het resultaat van ervaringen gedurende een carrière, 

opleiding en training, alsmede van informele leerpraktijken, 

zoals mentoring en coaching.
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Aangezien het niveau van e-Leadership vaardigheden zich steeds 

verder verdiept, zullen de behoeften vanuit het bedrijfsleven zich 

ofwel richten op verdere stappen op de ladder van e-Leadership, 

ofwel op een diversificatie en aanvulling van bestaande vaardig-

heden op hetzelfde niveau.

Het traject van e-Leadership verloopt van bewustzijn en 

nieuwsgierigheid tot aan een visie op digitale transformatie en 

mogelijkheden tot innovatie – deze moeten vervolgens omgezet 

in een implementatieplan. Informatie-events en openbare 

lezingen brengen het onderwerp daarna onder de belangstelling 

van grotere groepen individuen en stimuleren hen om een eigen 

visie te ontwikkelen. Als gevolg hiervan kunnen meer gerichte 

events tegemoet komen aan de beoordeling van individuele 

behoeften. Verdere stadia kunnen bestaat aan training in 

specifieke e-Leadership vaardigheden en competenties op basis 

van traditionele onderwijsprogramma's, specifieke trainingscur-

sussen, of coaching, consulting en co-creatie van kennis.

CEO's en ondernemers worden meer dan 
ooit uitgedaagd om hun organisaties 
flexibel te leiden. Daarom zijn investeringen 
en partnerschappen voor het efficiënt en 
effectief versterken van leiderschapsskills en 
strategische resources cruciaal. De functie 
van bestuursleden en belanghebbenden is 
ervoor te zorgen dat leiderschap aan deze 
eisen voldoet.

William Stevens
CEO, Tech Tour. www.techtour.com

Bron: empirica 2015

Afbeelding: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

e-Leadership journey als een kader voor e-Leadership business 
vraag en onderwijs- en trainingsaanbiedingen
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De cursussen door partnerinstellingen voor hoger en praktijkge-

richt onderwijs gaven uitdrukking aan dit traject, en kwamen 

tegemoet aan uiteenlopende e-Leadership behoeften in 

verschillende fasen. De behoeften variëren van operationeel tot 

strategisch, en van digitaal tot commercieel. Potentiële cursisten 

met een commerciële of IT-achtergrond kunnen daarbij kiezen 

uit een insteekpunt op operationeel of strategisch niveau.
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Aanbieders van onderwijs en trainingen moeten mogelijkheden 

hebben voor het ontwikkelen en aanbieden van geschikte 

trainingsprogramma's en cursussen gericht op de verschillende 

stadia van dit e-Leadership traject. Naar universiteiten en 

bedrijfsopleidingen kunnen aanbieders bestaan uit professionele 

of industriële academies, kamers van koophandel, coaching- en 

consultingorganisaties alsmede uitgevers.

Hoger onderwijs en commerciële of semi-commerciële aanbie-

ders van trainings- en leermateriaal bevinden zich in een goede 

positie om cursussen en programma's, online of offline, aan te 

bieden. Consulting en coaching kan worden toegesneden op de 

specifieke behoeften van de onderneming. 

De onderwijs- en trainingssystemen van alle EU-lidstaten 

moeten flexibel kunnen inspelen op behoeften. MOOC's bieden 

schaalbaarheid en reikwijdte, maar onderzoek toonde slechts 

een beperkte huidige dekking van e-Leadership. De gevestigde 

actieve markt voor 

‘Generation Spain’ richt zich op 
jeugdwerkloosheid door het aanbieden van 
skills vaardigheden waarom werkgevers 
vragen. Wij zoeken naar partners die de 
volgende generatie jonge leidinggevenden 
kunnen trainen op een baanbrekende wijze, 
waarbij  sociale, praktijkgerichte en leiding-
gevende skills worden gecombineerd, en 
waarbij de nadruk ligt op digitale beroepen 
binnen de verschillende branches 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company

Potentieel werkaanbodeffecten:
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Bron: empirica 2015

Afbeelding: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu, 
Maks Belitski, Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 2015

e-Leadership training op basis van potentieel werkaanbod en bedrijfsmatige levenscyclus
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vendor- en producttraining en -certificatie voor professioneel 

vervolgonderwijs komen uitvoerig tegemoet aan e-Leadership. 

De korte cursussen van hogere en praktijkgerichte onderwijsin-

stellingen die zich expliciet richten op e-Leadership hebben 

slechts een beperkt bereik, en coaching- en consulting services 

brengen hoge kosten in rekening. Zelfstandig leren moet worden 

beschouwd als een optie. Het grootste verbeteringspotentieel op 

het gebied van e-Leadership onderwijs wordt momenteel gezien 

in MOOC' s en  in het aanbod aan zelfsturend leren, hoger en 

praktijkgericht onderwijs post–graduate levenslang leren, 

alsmede in gespecialiseerde aanbieders van trainingen.

Vijf grensverleggende universiteiten 
en business schools

Om af te rekenen met het gebrek aan geschikt e-Leadership 

onderwijs gingen vijf universiteiten en business schools de 

discussie aan met gazellen en mkb's over trainings- en onderwijs-

behoeften en de ontwikkeling van onderwijsprogramma's.
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Flexibiliteit in HEIs‘-programma's stelt 
studenten en bedrijven in staat om een ma-
ximale waarde te genereren als eigenaars 
van hun onderwijsbehoeften en -doelen. 

Valentina Ivanova
Assistant Professor Information Technology 
and Services, New Bulgarian University

Om het hitaat in e-Leadership vaardigheden 
te vullen, is samenwerking nodig tussen de 
partijen aan vraag- en aanbodzijde, zodat 
er nieuwe onderwijsaanbiedingen kunnen 
ontstaan. e-leaders moeten flexibele pro-
bleemoplossers zijn met gedegen manage-
mentvaardigheden en over mogelijkheden 
beschikken om  digitale technologieën 
binnen hun ondernemingen te exploiteren. 
IE Business School heeft een portfolio opge-
steld met cursussen waarmee studenten 
worden voorbereid om de toekomstige 
e-leaders te worden.

Alvaro Arenas
Professor of Information Systems van de IE 
Business School

De digitale transformatie van onze 
economie genereert zowel kansen als 
bedrijfsmatige risico's voor mkb's.e-skilled 
business-leiders en IT-leidinggevenden 
vormen de belangrijkste succesfactoren voor 
de aansturen van digitale bedrijfsmiddele 
bij de ondersteuning van het creëren van 
IT-waarde voor mkb's. 

Steven de Haes
Professor, Information Systems Mana-
gement, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment and 
Governance Research Institute

Ondernemingen en mkb in het VK beschou-
wen het e-Leadership kader als een efficiënt 
mechanisme voor erkenning, toepassing, 
transformatie en exploitatie van technolo-
gie. Het maakt een effectieve afstemming 
van IT en bedrijfsstrategieën mogelijk met 
het oog op innovatie en het binnenhalen van 
klanten.

Maks Belitski
Ph.D., docent Entrepreneurship, Henley 
Business School

De digitale strategie en mogelijkheden 
vormen een voorwaarde voor een effectief 
management en gebruik van informatieb-
ronnen, die op hun beurt essentieel zijn voor 
het succes van elke onderneming die gebruik 
maakt van ICT bij de bedrijfsvoering.

Kecheng Liu
Professor in Applied Informatics, Henley 
Business School, University of Reading 

e-Leadership vaardigheden gaan verder dan 
besluitvorming in bedrijfsvoering en IT. Echt 
e-Leadership gaat over inzicht in het tijdstip 
van besluitvorming, waardoor organisaties 
optimaal kunnen blijven presteren.

Andrea Carugati
Associate Professor, Ph.D., Head IS 
Research Group, Study Director Master in 
IT, Aarhus University



De Agile University methode: 
een reeks korte e-Leadership cursussen 
door de New Bulgarian University 

Het hart van het ontwikkelingswerk op de New Bulgarian 

University (NBU) vormt het inzicht dat 

• Mkb's zijn aangewezen op kennis en vaardigheden die de  

 universiteit biedt, maar 

• de hogere onderwijsinstellingen niet beschouwen 

 als aanbieders van levenslange leervaringen.

Om deze uitdaging aan te gaan richt de ontwikkeling van 

cursussen zich op een continue verbetering van curricula op basis 

van een flexibele methode, waarbij innovatie incrementeel 

verloopt. De traditionele methode op basis van het watervalmo-

del waarbij een carrière-ontwikkeling centraal staat, belemmert 

het snel kunnen inspelen op veranderende vaardigheidseisen. 

Mkb's zijn aangewezen op flexibiliteit – de Agile University  zal 

daarom op deze behoeften inspelen.

In plaats van dat de NBU een twee tot vier jaar omvattend vast 

onderwijsprogramma aanbiedt: 

• definiëren de mkb's aan het begin van het onderwijsproces  

 hun strategische doelen en bedrijfsbehoeften. 

• voeren de mkb's overleg met de universiteit en wordt er een  

 kortetermijn onderwijsaanbod ontwikkeld.

• wordt er een modulaire lijst met potentiële aanbiedingen  

 opgesteld.

• selecteren mkb's onderwijsmodules die maximale waarde aan  

 hun bedrijven toevoegen. 

• begint de „onderwijssprint“.

• wordt de sprint gevolgd door een evaluatie waaronder wordt  

 nagegaan wat er bereikt is, wordt het proces geanalyseerd en  

 worden er verbeteringen voorgesteld.

• worden de bedrijfsbehoeften van de mmkb's opnieuw  

 geëvalueerd in vergelijking met het strategische doel en 

• wordt er een nieuwe modulaire lijst met onderwijsaanbiedin- 

 gen opgesteld, die tegemoet komt aan de nieuwe behoeften  

 en de mkb's maximale toegevoegde waarde zal bieden. 

De duur van deze 'sprint' kan variëren van een week tot een 

semester. Dit proces van sprint en evaluatie kan worden 

voortgezet, naarmate het strategische doel zich verder ontwik-

kelt, in een levenslange leermethode binnen het samenwerkings-

verband tussen mkb en universiteit. 

22

Beoogd wordt een combinatie van praktijkcursussen, technische 

en strategiegerelateerde curcussen, waarbij wordt ingespeeld op 

de behoeften van de doelgroep:

• Strategy Development for Digital Intensive 

 Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Modulaire halfdaagse cursussen over de 
groei van mkb's, social media marke-
ting en bedrijfsanalyses op de Aarhus 
University – De e-Leadership serie

De Aarhus University heeft de ‘e-Leadership serie’ bestaande uit 

vier cursussen op basis van eisen ontwikkeld. Tijdens de cursus-

sen wordt ingegaan op de behoefte aan gecomprimeerde kennis-

overdracht binnen mkb's – om de gewenste leerresultaten in 

halfdaagse cursussen te bereiken. Deze cursussen werden wijd 

verbreid binnen het mkb-ecosysteem van de universiteit en er 

konden drie cursussen worden aangestuurd. 

Het doel is om het aanbod voort te zetten en deze cursussen aan 

te blijven passen.

De Aarhus University ontwikkelde de volgende manifestaties:

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management/ virtual business networks.

Aanpassing van twee bestaande lang-
durige programma's aan de behoeften 
van mkb's op de Antwerp Management 
School

De schaarste aan kortetermijn aanbiedingen, flexibele cursussen 

in bedrijfscruciale IT is in het bijzonder acuut voor IT-beveiliging, 

architectuur en overheden; en er bestaan geen specifieke 

aanbiedingen voor kleine en jonge ondernemingen.

Op de Antwerp Management School werden de Executive 

Master programma's in IT governance en in Enterprise 
Architecture niet ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

behoeften van het mkb en de doelgroep van bedrijven. 

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Door te participeren in het mkb-onderzoek was de Antwerp 

Management School in staat om het curriculum van de master-

programma's aan te passen en implementeerde deze een meer 

interactieve en klantspecifieke benadering voor het doceren van 

een bestaand masterprogramma. 

Op basis van de onderzoeksresultaten werd besloten om 

individuele coaching een grote plaats te bieden binnen het 

curriculum, waarbij de dienst dichter bij de consultancy werd 

gebracht.

Een nieuw praktijkgericht onderwijspro-
gramma voor business schools gericht 
op het mkb, plus twee workshops op de 
Henley Business School en een MOOC 
voor introductie van e-Leadership aan 
het mkb

Henley Business School biedt een e-Leadership opleiding voor 

snelgroeiende mkb's op vier verschillende gebieden aan. 
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Het vierdaagse programma “e-Leadership vaardigheden: New 

Technology and Business Architecture” werd volledig ontwikkeld 

om in te spelen op de behoeften van mkb's. Hoewel dit program-

ma nog niet werd uitgevoerd als een  echte cursus, blijft het een 

aanbieding op Henley en wordt het momenteel aangeboden in 

een pakket samen met de andere praktijkgerichte onderwijspro-

gramma's “Be Exceptional”.

Verder besloot Henley tot het opzetten van twee gefaseerde 

workshops met de doelgroep om de toepassing van e-Leadership 

onderwijs te vertalen naar een real life situatie.

Ten derde werd een bedrijfs- en IT-gerelateerde cursus opnieuw 

ontwikkeld en aangepast aan een publiek afkomstig van het 

mkb. 

Ten vierde wordt er momenteel een MOOC geproduceerd, die de 

doelgroep bekend maakt met e-Leadership.

-  Versnellen van bedrijfsmatig groei 
 en innovatie door middel van 
 de ontwikkeling van effectieve 
 e-Leadership vaardigheden 
- Het aanjagen van de prestaties  
 van een onderneming 

-  Concurrerend vermogen door  
 middel van digitale en IT-gerela 
 teerde strategieën 
-  Vergroten van de omzet door mid 
 del van een effectief gebruik van  
 digitale skills

• Business Sales skills
• Strategische marketing 
• Management en 
• Marktpenetratie
• Investeringsskills

• Exploiteren van  
 digitale trends
• Afstemming van 
 bedrijf-IT
• Bedrijfsgegevensanalyse

Interdisciplinaire hybride 
leidinggevende, die leiding geeft 

aan multi-level teams

Strategisch
Leiderschap

Zakelijk  
inzicht

Digitaal  
inzicht



Een eye-opener MOOC en een SME 
praktijkcursus op het Instituto de 
Empresa (IE Business School)

Digitale technologieën kunnen mkb's helpen om concurrerender 

te worden door middel van veranderingen in hun strategie en 

koers, alsmede verbeteringen op het gebied van efficiency en 

effectiviteit. In deze cursus beoordeelt de IE Business School de 

IT-waardepropositie en onderzoekt deze hoe transformaties op 

het gebied van technologie toegevoegde waarde bieden.

De cursus werd face-to-face gegeven op IE Business Schools 

Campus in Madrid en gelijktijdig als een MOOC uitgezonden. De 

cursus werd gegeven door professoren van de IE Business 

School: Alvaro Arenas, Jose Esteves en Silvia Leal.

Op basis van empirische resultaten werd de cursus “Beheer van 

digitale innovatie en IT Governance” opnieuw ontwikkeld en 

aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Het programma 

bevat SPOC's (Small Private Online Courses) en klassiek 

samengestelde leerformats, waarbij face-to-face en online 

discussieforums worden gecombineerd. Het programma is 

succesvol en zal komend jaar nog worden uitgevoerd.
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Beleidsmatige aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan om te garanderen 

dat Europa beschikt over voldoende e-Leadership vaardigheden 

in de nabije toekomst. Het is een taak voor de belanghebbenden 

om deze aanbevelingen binnen de industrie en academische 

wereld uit te voeren, alsmede door de overheden op landelijk 

niveau en door de instellingen van de Europese Unie. De 

aanbevelingen als geheel omvatten een uitgebreid stappenplan 

om actie te ondernemen op e-Leadership vaardigheden op alle 

niveaus binnen de EU. 

 

Aanbeveling 1 – Onderzoek 
en training

Onderzoek heeft een tekort aangetoond van trainingsprogram-

ma's en cursussen op het gebied van e-Leadership voor mkb's en 

startende bedrijven binnen Europa. Dit geldt voor hoger 

onderwijs en praktijkonderwijs, trainingsaanbieders en online en 

gecombineerde onderwijsaanbieders. Geen van deze spelers 

beschikt momenteel over een toereikende portfolio met 

oplossingen, waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de 

behoefte voor het bieden van e-Leadership vaardigheden binnen 

een geïntegreerde, erkende en geaccrediteerde format. 

Daarnaast moeten ze nog steeds aantonen dat ze geschikt zijn 

voor een dergelijke training.

Universiteiten en business schools in Europa moeten fundamen-

teel veranderen en een combinatie gaan vormen van academi-

sche, levenslange trainingsaanbieders voor professionals en puur 

hogere onderwijsinstellingen. Er wordt slechts langzaam 

vooruitgang geboekt en er zijn gedurfdere acties nodig voor 

• nieuwe online onderwijsaanbieders die de onderwijs- en  

 trainingsmarkt betreden,  

• een diverse internationale studentengemeenschap, met een  

 veranderend ‘shopping’ gedrag en 

We maken geen tijd van veranderingen 
door, maar een verandering van tijden. De 
concepten van leiderschap, talent, skills en 
houding die zijn bedacht in de 20e eeuw, 
moeten worden herzien om te kunnen vol-
doen aan dit nieuwe digitale tijdperk. 

Nacho de Pinedo
Ondernemer en Business Angel, ISDI Insti-
tute for Internet Development

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



• een groeiende veeleisende training op het gebied van  

 specifieke modules die op een mix-and-match manier kunnen  

 worden gecombineerd (‘boutique students’) vraagt 

 eveneens om 

• hybride leermodellen voor een nieuwe leerkwaliteit  

 (bijv. gamification, virtuele samenwerkingsongevingen, online  

 onderzoek en tests, gepersonaliseerde leeraanbiedingen etc.).

  

Onderzoek heeft aangetoond dat e-leaders, met name op het 

gebied van mkb's en startende ondernemingen, opschuiven naar 

de zogenaamde 'pull-learning strategy' en de professionele 

kennis vergaren die zij nodig hebben via een verscheidenheid aan 

kanalen, zoals MOOC's, gecombineerde onderwijsvormen en 

korte cursussen.

Het stimuleren en ontwikkelen van samenwerking tussen het 

hoger onderwijs en de industrie/het bedrijfsleven vormt het hart 

van de EU-agenda voor modernisering van het hoger onderwijs 

en een centrale functie van het Erasmus+ programme (2014-

2020), in het bijzonder via de Strategic and Knowledge Alliances. 

Deze zijn ontwikkeld om gestructureerde partnerschappen voor 

samenwerkingsprojecten tussen hoger onderwijs en de bedrijfs-/

industriesector te bieden.

Naast de nieuwe types en leverwijzen van onderwijs en training 

op basis van digitaal leiderschap, bestaat er onder universiteiten

en business schools een behoefte aan een intensiever onderzoek 

en verder conceptualisering van digitaal leiderschap en organisa-

torische en menselijke factoren voor het succes ervan binnen de 

bedrijfsmatige context.

Zoals hieronder wordt aangegeven, zijn er Europese financie-

ringsbronnen voor een intensivering van de onderzoeksactivitei-

ten binnen dit veld beschikbaar; andere kunnen worden 

geïmplementeerd op Europees en landelijk niveau, en een reeds 

bestaande kan worden aangepast, zodat er een nieuwe Europese 

agenda kan worden gesteld voor dit onderwerp en voor aanver-

wante onderwerpen, die van cruciaal belang zijn voor de 

Europese industrie en arbeidsmarkt.
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Organisaties binnen Europa moeten hun 
concurrentiepositie heroveren door leider-
schap van softwaregerelateerde bedrijfsin-
novatie te verbeteren. Om het aanbod van  
e-Leadership vaardigheden te verbeteren 
heeft de Aalto University twee e-Leaders-
hip programma's gelanceerd: een Master 
Degree Program in Digital Service Design 
and Engineering en een Future CIO executive 
Business and Information Systems Enginee-
ring program. 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, vicevoorzitter van 
Finnish Information Processing Association

Ontwikkeling

Onderzoek en 
training

Belanghebbende 
coördinatie

Monitoring en 
benchmarking

Beleidsmatige 
betrokkenheid

Coalities op alle niveaus Observeringsmechanismen Europese Unie

Aanpassing en schaal-
baarheid

Governance Optimale werkwijzen Lidstaten

Promotie Communicatie Internationale samen-
werking

Aandeelhouders

Cloud 
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Internet of 
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Aanbevolen acties

• Trainingsaanbieders, hogere en praktijkgerelateerde training 

 aanbieders en consultants voor een verdere samenwerking en 

 promotie van e-Leadership en gebruik van mogelijkheden voor  

 trainingscursussen / programmaontwikkeling op het gebied van   

 e-Leadership alsook aanbod aan mkb en startende  

 ondernemingen 

• Trainings- en onderwijsaanbieders, Kamer van Koophandel,  

 bemiddelaars, sectorale bonden voor het opbouwen van  

 strategische allianties met de industrie met het doel om  

 geschikte e-Leadership-programma's aan te bieden 

• Ontwikkelen van nieuwe trainingsprogramma's voor belangheb- 

 benden voortbouwen op de ervaringen van de Europese  

 initiatieven op het gebied van e-Leadership en de curriculum- 

 richtlijnen, profielen, labelling en cursusvoorbeelden 

• Aanpassen van bestaande programma's en cursussen door  

 trainingsaanbieders om tegemoet te komen aan mkb en starten 

 de ondernemingen voor e-Leadership ‘modules’, het tegemoet  

 komen aan specifieke skills-behoeften en het ‘appetite’ en  

 ‘shopping’ gedrag van studenten met dit profiel, waaronder   

 hybride leermodellen, zoals MOOC's 

• Universiteiten en business schools implementeren levenslange  

 leerparadigmata en worden trainingsaanbieders voor levens 

 lang leren en bieden praktijkonderwijs en trainingsprogramma's  

 en cursussen van uiteenlopende aard en omvang voor een  

 toenemend diverser wordende gemeenschap gedurende alle  

 actieve levenscyclusstadia

• Onderzoeken van mogelijkheden en het sneller ontwikkelen en  

 implementeren van externe certificeringen en accreditaties 

 (waaronder gezamenlijke certificeringsmogelijkheden door de   

 industrie en universiteiten) die aantrekkelijk zijn voor doelgroe 

 pen binnen een professionele carrière   

• Universiteiten en business schools leggen meer de nadruk op  

 digitaal leiderschap als een belangrijk onderzoeksthema  en  

 ontwikkelen geschikte concepten, methodes en theorieën  

 alsmede leermaterialen

• Europese en landelijke financieringsbronnen intensiveren  

 onderzoeksactiviteiten om e-Leadership verder te ontwikkelen,   

 zodat er een nieuwe Europese onderzoeksagenda kan worden  

 gesteld voor dit onderwerp en voor aanverwante onderwerpen,  

 die van cruciaal belang zijn voor de Europese industrie en  

 arbeidsmarkt.
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Financieringsmogelijkheden voor implementatie

Gebruik van de financieringsmogelijkheden van de Europese 

Commissie aangeboden via:

• Erasmus+ Programme (http://ec.europa.eu/

 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horizon 2020 e.g. Innovative Training Networks of Individual  

 Fellowships (http://ec.europa.eu/research/   

 participants/portal/desktop/en/), 

• CEN-workshop over ICT skills (http://www.cen.eu/work/ 

 areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 

• Structurele en sociale EUp-fondsen (http://ec.europa.eu/ 

 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 

• Toegang tot financiële portal: http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

 

EUROPEES e-Leadership
CURRICULUM-RICHTLIJNEN EN PROFIELEN 

KWALITEITSLABEL EN SELF-EVALUATIETOOL

Ga hiervoor naar: http://eskills-guide.eu/documents/ and 

http://eskills-lead.eu/documents/ 

Bedrijfsleiders en besluitvormers voorzien 
van de digitale skills die zij nodig hebben, 
vormt de sleutel tot verdergaande digitali-
sering  en het waarborgen van het economi-
sche succes van Europa in de 21e eeuw. 
Academy Cube ondersteunt een actieve 
cultivering van deze skills en ondersteunt 
ondernemingen alsmede toekomstige 
leidinggevenden om te profiteren van de 
veelbelovende ontwikkelingen binnen de 
digitale wereld.

Bernd Böckenhoff
CEO van Academy Cube

DIGITALEUROPE zal een bijdrage leveren 
aan een eenvoudig en op de industrie gericht 
bestuursmatig ecosystem, dat een effectieve 
stimulering van de ontwikkeling van  
e-Leadership-programma's, kwaliteits-
borging en erkenning. 

John Higgins
Directeur-generaal, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Aanbeveling 2 – belanghebbende 
coördinatie 

Gelet op de snelheid waarmee de huidige ontwikkelingen zich 

voltrekken, bestaat er behoefte aan het blijvende mobiliseren 

van de belanghebbenden op landelijke en Europees niveau, 

zodat de promotie, het aansturen en de samenwerking op het 

gebied van e-Leadership kunnen worden onderzocht. 

Er is geen sprake van een gelijkmatig binnen Europa aanwezig 

bewustzijn van eisen en behoeften aan e-Leadership vaardighe-

den alsmede gerelateerde beleidsmatige initiatieven en acties 

Op alle niveaus moet de communicatie worden verbeterd. Er 

moet worden gestreefd naar synergie met de pan-Europese 

„e-Skills for Jobs“ en „Watify“ campagnes (2015-2016), toekom-

stige initiatieven op het gebied van vaardigheden en trainingen 

en de „Grote coalitie voor digitale banen“.

Aanbevolen acties

• Betere coördinatie van belanghebbenden voor het onderzoeken  

 van promotie, aansturing en samenwerking op het gebied van  

 e-Leadership op een coherente en efficiënte wijze

• Garanderen van een actieve betrokkenheid en interactie tussen  

 de belangrijkste belanghebbenden 

• Stimuleren van actie door de regeringen van de lidstaten,  

 belanghebbenden en associaties, waaronder associaties van  

 trainingsaanbieders en hoger onderwijs

• De industrie moet zorg dragen voor de ontwikkeling van en op  

 lange termijn werken aan partnerschappen en samenwerkings 

 verbanden met belanghebbenden, waaronder sectorassociatie  

 uit de IT-branche en IT-gebruikers

• Universiteiten, business schools, arbeids organisaties en actieve  

 werkgevers en bonden moeten de toepassing stimuleren van de  

 Europese richtlijnen en profielen voor nieuwe curricula voor  

 e-Leadership vaardigheden 

• Belanghebbenden moeten worden gestimuleerd om actieve  

 partners te worden voor het realiseren van een efficiënte  

 bestuursstructuur

• Ontwikkelen van een bestuursmodel voor digitaal onderwijs en  

 trainingsaanbod en toepassen van deze oplossing 
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Aanbeveling 3 – monitoring 
en benchmarking
 

De actuele kwantitatieve gegevens en statistieken moeten 

verder worden verbeterd om een beter begrip te stimuleren van 

de dynamiek tussen vraag en aanbod van e-Leadership vaardig-

heden. Bestaande datasets komen niet overeen met het concept 

van e-Leadership. 

Vaardigheden in digitaal leiderschap als combinatie van een 

reeks bedrijfsmatige, digitale en strategische vaardigheden 

kunnen niet eenvoudig worden gekwantificeerd op basis van 

bestaande datasets. Bestaande onderzoeken naar vaardigheden, 

zoals PIAAC, maken gebruik van een set skill-indicatoren die te 

breed zijn voor e-Leadership doeleinden. Evenmin bestaat er een 

beroepsmatige overeenstemming tussen ISCO-categorieën en 

op e-Leadership leest geschoolde beroepen. Marktonderzoeken 

zijn kostbaar en dikwijls te kleinschalig om vergelijkbare 

uitspraken over landen te kunnen doen. Big Data analytics 

verdient onderzoek. 

Regelmatige beleidsmonitoring en benchmarking op het gebied 

van e-Leadership - zoals dit al wordt uitgevoerd sinds 2007 door 

de Europese Commissie en diverse lidstaten voor vaardigheden 

bedoeld voor ICT-uitvoerders – kunnen de informatie opleveren 

die beleidmakers nodig hebben voor het in kaart brengen van 

sterke en zwakke kanten, risico's en kansen. De Europese 

Commissie zal deze inspanningen blijven voortzetten (waaronder 

ook beleidsmonitoring van digitaal ondernemerschap) om de 

voortgang van haar beleidsmatige activiteiten regelmatig te 

meten.

EuroCIO is trots om te mogen participeren  
in het initiatief tot stimulering van  
e-Leadership binnen Europa en is trots dat 
het onderwijsprogramma dat werd ontwik-
keld samen met zes Europese universiteiten 
en business schools werd geselecteerd voor 
de ontwikkeling van pan-Europese e-Lea-
dership curriculumprofielen en richtlijnen. 
In samenspraak met Europese belangheb-
benden stimuleren wij momenteel actief 
deze resultaten, met als doel het aanbod 
digitaal talent te vergroten en transparan-
tie te creëren binnen de markt in hoger en 
praktijkgericht onderwijs.

Peter Hagedoorn
Secretaris-generaal , EuroCIO



Showcases gericht op optimale werkwijzen en initiatieven stellen 

Europese belanghebbenden in staat om te leren van de ervarin-

gen van andere belanghebbenden. De concurrentie op het 

gebied van talent is een internationaal fenomeen, en dus moeten 

monitoring en benchmarking worden uitgebreid voor Japan, de 

VS en Canada, alsmede voor China en andere landen in Azië en 

Latijns-Amerika.

Dit kan een samenwerking omvatten tussen de Europese 

Commissie, Eurostat en regeringen van EU-lidstaten met 

instanties en instellingen in landen buiten Europa. Samenwer-

kingsmechanismen moeten inspelen op definities en cijfers, 

gebruikelijke indicatorsets en benaderingswijzen, onderzoeken 

en data analysis en moeten bestaande gegevensbronnen 

homogeniseren.

Aanbevolen acties

• Identificeer nieuwe gegevensbronnen voor informatie over vraag  

 en aanbod van e-Leadership vaardigheden voor het verrichten  

 van een uitgebreid volg- en voorspellingsysteem

• Zorg dat definities van e-Leadership vaardigheden aangepast  

 worden aan nieuwe bedrijfsmatige en technologische ontwikke- 

 lingen en houd vast aan het beleid

• Analyseer relevante Eurostat-gegevens wissel monitoringprak 

 tijken uit met Azië en Noord-Amerika

• Ontwikkel innovatieve ramingen over vraag en aanbodcijfers  

 m.b.t. e-Leadership, zodat met behulp van pan-Europese en  

 landelijke waarnemingsstructuren een continue monitoring en  

 benchmarking mogelijk wordt

• Volg nieuwe activiteiten op het gebied van digitaal leiderschap  

 op mondiaal niveau en analyseer ontwikkelingen en de  

 relevantie ervan voor Europa
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• Faciliteer een mondiale uitwisseling van informatie en optimale  

 werkwijzen met de beste universiteiten, business schools,  

 consulting organisaties op het gebied van digitaal leiderschap 

• Blijf bezig met het identificeren en stimuleren van beleid inzake  

 optimale werkwijzen en initiatieven op het gebied van multi- 

 stakeholder partnership 

• Spreid benchmarking-resultaten en voorbeelden van optimale  

 werkwijzen en moedig de ontwikkeling van online platforms aan 

Aanbeveling 4 – beleid 
betrokkenheid

Er bestaat een brede consensus onder Europese belanghebben-

den en beleidmakers over het feit dat digitaal leiderschap en 

ondernemerschap de komende jaren een zeer belangrijk 

beleidsthema zullen vormen, met name binnen de context van 

de digitale transformatie van de economie. Het rapport van het 

Strategic Policy Forum  over „Digital Transformation of European 

Industry and Enterprises“ bevat een set beleidsmatige aanbeve-

lingen voor digitale transformatie binnen de EU, waaronder de 

ontwikkeling van e-Leadership. De Europese Commissie heeft 

vanaf 2013 de start van initiatieven op het gebied van e-Leader-

ship vaardigheden en de Digital Entrepreneurship Monitor en 

Watify campagne in 2015 gestimuleerd.  

Europese besluitvormers zijn aangewezen 
op een grondig inzicht in de wijze waarop 
baanbrekende ontwikkelingen in techno-
logie, arbeidsmarkten en bedrijfsmodellen 
uitdagingen kunnen vormen voor de indus-
trie, beleidsacties, onderwijs- en trainings-
systemen en andere instellingen alsmede de 
effecten van de skills en e-Leadership vaar-
digheden die vereist zijn voor de komende 
jaren, zodat zij succesvol kunnen zijn binnen 
de wereldwijd groeiende concurrentie op het 
gebied van talent. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School voor Oxford University

Bitkom is ervan overtuigd dat er een urgente 
behoefte bestaat om bestuur, industrie en 
onderwijsinstellingen samen te laten voegen 
om deze klaar te maken voor de uitdagingen 
van digitaal leiderschap. Dit geldt zowel 
voor landelijk als Europees niveau. Bitkom 
heeft zijn eigen academie opgericht en werkt 
nauw samen met de federale overheid en 
met instellingen uit de hogere onderwijssec-
tor in Duitsland. In Europa heeft de Commis-
sie het e-Leadership initiatief gelanceerd als 
een hoeksteen voor toekomstige uitmun-
tendheid van de digitale economie.

Bernhard Rohleder
CEO, Bitkom

e-Leadership 
Digitale vaardigheden voor het mkb



Activiteiten en initiatieven ontwikkelen zich op landelijk niveau 

slechts traag. De eerste voorbeelden en beste praktijkcases zijn 

in kaart gebracht en worden gepresenteerd op verschillende web 

portals van de Europese Commissie. Landelijke beleidsmakers en 

belanghebbenden moeten zich actiever gaan opstellen en een 

sterke betrokkenheid tonen, en infrastructuren en initiatieven 

implementeren binnen elke afzonderlijke lidstaat, zodat deze 

verankerd worden binnen het landelijke beleid.
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Aanbevolen acties

• Landelijke beleidsmakers en belanghebbenden moeten zich een  

 sterke betrokkenheid tonen naar e-Leadership vaardigheden en  

 digitaal ondernemerschap en moeten hun inspanningen binnen  

 een langetermijnperspectief vergroten.

• Nationale financieringen en programma's moeten zich specifiek  

 richten op het stimuleren van digitale transformatie en de  

 gerelateerde skills, inclusief die vereist zijn voor digitaal  

 leiderschap

• EU-lidstaten moeten overwegen gebruik te maken van het  

 Europese fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees  

 sociaal fonds om te investeren in training en levenslange  

 leerprojecten, om mkb's te ondersteunen bij de overgang naar  

 de digitale economie 

• Nationale overheden en belanghebbenden moeten optimale  

 werkwijzen implementeren, waarbij ze kijken naar een optimaal  

 gebruik van fondsen door succesvolle projecten 

• Lidstaten moeten voortbouwen op financieringsprogramma's op  

 Europees en landelijk niveau om opgeleide personen te trainen  

 en geschikt te maken voor bedrijven, met name de mkb's

• De Europese Commissie moet informatie vergaren van relevante  

 projecten die zijn ondersteund door deze fondsen en optimale  

 werkwijzen presenteren 

De Pasc@line associatie werkt voortaan 
samen met CIGREF en andere belangrijke 
spelers binnen Frankrijk, met als doel het 
begrip van het belang van e-leiderschapsva-
ardigheden te verspreiden. Alle partners zijn 
het erover eens dat de methode dynamisch 
moet zijn:  de vaardigheden voor het beheren 
van een digitale transformatie vormen geen 
doel op zich, maar reis waarbij innovatieve 
bedrijven worden behoed om Schumpeter‘s 
creatieve destructie te ondergaan.

Yves Poilane
CEO, Telcom ParisTech en Vice-President, 
Pasc@line associatie

Onderwijs is de sleutel tot innovatie en 
groei. Assinform beoogt een nauwe samen-
werking met het Ministerie van onderwijs, 
universiteiten en de Agency Digital Italy, om 
te garanderen dat e-Leadership vaardig-
heden voor innovatie binnen Italië worden 
vergroot.

Antonello Busetto
Director, Assinform - National Association 
of Information Technology Companies

De digitale agenda in Spanje heeft alle be-
langhebbenden achter ambitieuze nationale 
doelstellingen geschaard. We hebben nu 
het voornemen om een sterke nationale 
coalitie op het gebied van e-Leadership te 
ontwikkelen, te beginnen met een nationale 
strategische overeenkomst met Telefonica, 
España Open Future.

Antonio Saravia
Adjunct-directeur Digital Economy at  
Red.es, Ministerie van Industrie, Energie en 
Toerisme

De Nationale coalitie voor digitale banen in 
Portugal heeft in 2015 was gericht op het 
vergroten van het aanbod van digitaal vaar-
dige professionals en in het onderzoeken 
van specifieke e-Leadership vaardigheden 
voor het aanjagen van groei en concurren-
tievermogen.

Ana Neves
Director, FCT Foundation for Science and 
Technology, Portuguese Ministry of 
Education and Science



Erkenningen

Deze service-overeenkomst werd in opdracht gegeven door de 

Europese Commissie DG Internal Market, de industrie, onderne-

merschap en mkb's. André Richier, hoofdadministrateur, Unit

KETs, Digital Manufacturing and Interoperability, was tijdens het 

hele onderzoek onze contactpersoon.

 

De beste universiteiten en bussiness schools, belangrijke 

associaties, specialisten in ondernemerschap en mkb's leverden 

rechtstreeks bijdragen aan de werkzaamheden die voor deze 

service-overeenkomst werden verricht. We willen onze bijzondere 

erkentelijkheid betuigen voor de ondersteuning van de Aarhus 

University, Antwerp Management School, Henley Business 

School, IE Business School, INSEAD, New Bulgarian University, 

PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD  alsmede de lokale hosts van 

regionale clusterevents in Duitsland, Spanje, Finland, Portugal, 

het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Tsjechië.

 

De gerealiseerde resultaten zouden niet in staat zijn geweest 

zonder de genereuze participatie van 1500 experts en nationale 

belanghebbenden in alle EU-lidstaten, die het werk ondersteun-

den gedurende de service-overeenkomst, reageerden op online 

enquêtes en interviews en de georganiseerde events bijwoonden.
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Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning en bijdragen van de 

leden van de stuurgroep: Kumardev Chatterjee (European Young 

Innovators Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina 

Doerffer (Doerffer Leadership Group) en Bo Sejer Frandsen 

(it-forum).

 

We willen onze bijzondere erkentelijkheid betuigen aan nationale 

correspondenten in elke EU-lidstaat van ons European Informa-

tion Society Research (ENIR) netwerk, de experts en deelnemers 

aan de Europese conferentie inzake Digital and Key Enabling 

Technologies Skills, die plaatsvond in Brussel op 1 - 2 juni 2015, en 

in het bijzonder aan de sprekers, panelleden en rondetafelexperts 

voor hun bijdragen aan de reeks events in heel Europa.
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Meer informatie

Europese Commissie
Directoraat-generaal interne markt, industrie, 
ondernemerschap en mkb
Directorate Innovation and Advanced Manufacturing
Unit F/3 “KETs, Digital Manufacturing and Interoperability“
1049 Brussel, België
E-mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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