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Agenda

Wat is digitale transformatie?

Hoe verandert digitale transformatie de rol van de GIS-specialist?

Hoe kan een organisatie omgaan met digitale transformatie?



TEXT

Digitale transformatie

• Organisaties passen hun bedrijfsvoering voortdurend aan veranderende omstandigheden aan

− onder meer door het inzetten van (nieuwe) digitale technologieën

− om slimmer en efficiënter te werken

• Deze transformatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

− soms via een revolutie in één grote stap

− vaker via een evolutie in kleine(re) stappen

• In deze presentatie richten we ons op digitale transformatie via een evolutie
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Nieuwe digitale technologieën blijven op ons af komen
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Nieuwe digitale technologieën blijven op ons af komen
Invloeden van buitenaf

Klimaatverandering

• Energietransitie

• Droogte en hittegolven

• Stikstof en biodiversiteit
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Effecten van digitale transformatie voor een organisatie
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De rol van geo in digitale transformatie

ArcGIS volgt trends

Verbreden
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De rol van de GIS-professional verandert

• Meer dan ArcGIS Desktop

• Voor- of achterkant

• De gebruiker doet het zelf

• Een ander doet het

− Neem data af als service

− Managed Services

• De computer doet het

• Grenzen vervagen
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Digitale transformatie aanpakken
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Samenvattend

• Organisaties passen hun bedrijfsvoering voortdurend aan veranderende omstandigheden aan

• Digital transformation is here to stay. Het is niet de vraag of je moet veranderen, maar wanneer en hoe

• Rol van de GIS-professional verandert en grenzen vervagen

• Stem veranderingen in business en IT op elkaar af

• Verander in kleine stappen en werk agile

Klimaatverandering

• Energietransitie

• Droogte en hittegolven

• Stikstof en biodiversiteit

Sociaal

• Vergrijzing

• Corona

• Migratie

Economisch

• Woningmarkt

• Arbeidsmarkt

• Supply chain

Politiek/juridisch

• AVG

• SOR

• Omgevingswet

Technologisch

• Datagedreven werken

• Data science

• Cloud en cloud native

• GeoAI

Organisatie
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Wat kunt u doen?

De rol van de GIS specialist verandert dus

• Kijk in je organisatie wat er al gebeurt op het gebied van Digitale Transformatie

− Welke bijdrage kan geo leveren aan het halen van de bedrijfsdoelen?

− Hoe kunnen geo en nieuwe technologieën elkaar versterken?

• Zoek actief de verbinding en samenwerking met andere afdelingen binnen uw organisatie

• Verdiep u in de ontwikkelingen en blijf bij
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Bedankt!

Neem gerust contact met ons op:

jvanderhorst@esri.nl

bminnaert@esri.nl

Jack Boris

mailto:jvanderhorst@esri.nl
mailto:bminnaert@esri.nl
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Meer informatie

• Esri Nederland Opleidingen: 

− Masterclass Architectuur en GIS

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen

• Dienstverlening Esri Nederland:

− Dienst “Architectuur verkenning”

− Dienst “Managed Services”

− Bekijk de verschillende mogelijkheden op esri.nl/dienstverlening

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

https://opleidingen.esri.nl/trainingen/masterclass-architectuur-gis/
https://www.esri.nl/opleidingen
https://www.esri.nl/nl-nl/services/dienstverlening/overview?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fdienstverlening
https://www.esri.nl/nl-nl/aanmelden-mailings?rmedium=www_esri_nl&rsource=%2Fmailings
https://www.esri.nl/nl-nl/support/home?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fsupport



