
nieuwe
perspectieven

FACTSHEET 

Veranderende organisatiestructuur en 
inrichting bij digitale transformatie

Welke impact kan digitale transformatie hebben op de ‘harde’, arbeidsrechte- 
lijke kant van uw organisatiestructuur en -inrichting? En wat betekenen die 
veranderingen voor de mensen in de organisatie? Wat is voor hen en voor  
de organisatie zelf het toekomstbeeld?

Kenmerkend voor digitale transformatie is de 
toenemende automatisering en digitalisering van 
werkzaamheden. Met als doel dat die werkzaam- 
heden sneller en efficiënter plaatsvinden, zodat 
medewerkers meer tijd overhouden voor andere 
zaken. Een situatie waarvan zowel medewerkers  
als organisatie profijt hebben. Een situatie ook, 
uiteindelijk, waarin werk soms letterlijk kan weg- 
vallen. En daar komt het thema organisatiestruc-
tuur en -inrichting om de hoek kijken. Zeker wanneer  
sprake is van een functie- en salarisgebouw dat 
ontegenzeggelijk verandert wanneer van mede- 
werkers andere competenties worden verwacht. 
Met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien.

Juridische gevolgen van 
maatregelen
In de praktijk kunnen bedrijven dankzij digitale 
transformatie een grote efficiencyslag maken, maar 
niet zonder gevolgen voor de aanwezige functie-
profielen. Eventuele problemen die dan ontstaan, 
zijn vooral zichtbaar in het mkb; in die hoek werken 
nog altijd veel mensen op de traditionele manier. 
Over het algemeen staan ze ook minder open voor 
digitalisering, omdat ze zien dat daarmee mogelijk 
een groot deel van hun werk wegvalt.
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Tenslotte kan het gevolg van een nieuw bedrijfsmodel zijn 
dat functies wijzigen of zelfs overbodig raken. Hoe gaat u daar 
als organisatie mee om richting die medewerker(s)? Kan dat 
juridisch allemaal zomaar? En met welke regels en gevolgen 
hoort u zoal rekening te houden bij het afvloeien van mede- 
werkers? In het licht van uw veranderende organisatiestructuur  
en -inrichting is cruciaal om dat soort vragen in een vroeg 
stadium beantwoord te krijgen.

De drie transformatiefases
Met het oog op uw veranderende organisatiestructuur en 
-inrichting bij digitale transformatie zetten we hierna uiteen 
wat de kenmerken zijn van en de uitdagingen voor bedrijven 
in de traditionele, moderne en toekomstbestendige situatie. 
Gevolgd door de belangrijkste uitdagingen waar bedrijven  
in elke fase mee te maken krijgen.

Traditioneel: medewerkers informeren  
en betrekken
Typerend voor bedrijven met een traditionele organisatie-
structuur en -inrichting is dat ze tegenwoordig weliswaar 
meer processen automatiseren, maar dat ze daarbij veel 
mogelijkheden van die software onbenut laten. Verder vinden 
veel handelingen nog op papier plaats, wat veel extra tijd 
vergt. Ook vanuit de directie is nog relatief weinig aandacht 
voor dit onderwerp en vooralsnog komen veel bedrijven 
daarmee weg. Met als gevolg dat ze liever nog een tijdje in 
hun vertrouwde administratieve processen blijven hangen.

Deze bedrijven – die veel uitvoerend werk handmatig doen – 
zijn erbij gebaat om systemen meer het werk te laten doen. 
Zodat ze hun processen anders kunnen inrichten, veel tijdwinst 
kunnen boeken en hun foutkansen kunnen verkleinen. Zodat 
mensen tijd en ruimte krijgen voor werk waarbij ze echt hun 
meerwaarde kunnen bewijzen.

Flexibel en competent
Om uit deze fase te komen, is het ook de vraag of medewerkers 
flexibel en competent genoeg zijn om op een andere manier 
te werken. En in hoeverre staan zij open voor verandering? Aan 
de andere kant: zijn die mogelijkheden er wel in de organisatie? Is 
het werk er wel? Die overwegingen belemmeren vaak de benodig-
de veranderingen. Pas als een medewerker langdurig uitvalt en 
de gevolgen van diens ouderwetse werkwijze komen bovendrijven, 
wordt vaak duidelijk hoeveel efficiënter het had gekund.

De ‘softe’ kant
Een belangrijk aandachtspunt voor traditionele organisaties 
die een stap verder willen komen in hun digitale transformatie, 
is ten eerste de ‘softe’ kant. De aandacht voor de mens, door 
die zorgvuldig voor te bereiden op aankomende veranderingen. 
Het is zaak de impact daarvan met de OR te bespreken, ook 
wanneer functies vervallen. Wat zijn dan de mogelijkheden? 
Hoe gaan de nieuwe functieprofielen eruitzien? Wat zijn de 
arbeidsrechtelijke gevolgen?

Geen sinecure
De stap van een traditionele naar een moderne organisatie is 
arbeidsrechtelijk gezien geen sinecure. Er komt op juridisch 
terrein nogal wat op u af. Wie dat traject niet zorgvuldig aanpakt, 
bezorgt zichzelf mogelijk veel juridische ellende. Een verkeerde 
aanpak van het traject kan, bijvoorbeeld, voor rechters reden 
zijn om uw plan af te keuren, los van het feit of u in het gelijk 
staat. U heeft simpelweg de grootste kans van slagen door 
mensen te informeren én te betrekken bij het proces.

Modern: stap voor stap
Kenmerkend voor organisaties in de moderne fase – in relatie 
tot veranderende organisatiestructuur en -inrichting – is een 
overzichtelijke structuur, met vaak minder managementlagen 
en minder mensen dan voorheen. Binnen deze bedrijven zijn 
mensen beter en sneller in staat om zaken op te pakken en te 
verbeteren. Kortere lijnen, sneller schakelen.

Van informatie verwerken naar informatie begrijpen
Over het algemeen opereren deze bedrijven op een hoger 
niveau dan in de traditionele fase. Ze maken volop gebruik 
van alle data en koppelingen om bepaalde input snel in handen 
te krijgen. En dankzij real live-info hebben ze meer grip op de 
zaak en kunnen ze sneller dan voorheen bijsturen wanneer 
nodig. Belangrijk is de vertaalslag van informatie verwerken 
naar informatie begrijpen.

Mensen vinden die hoge niveau aankunnen
Deze organisaties kunnen snel de gewenste stappen maken, 
maar hun grote uitdaging daarbij is mensen vinden die dat hoge 
niveau aankunnen, en/of investeren in mensen om dat niveau 
te bereiken. Dat betekent aan de slag gaan met assessments; 
wat hebben die mensen nodig om te groeien, of de andere kant: 
zijn ze nog geschikt voor hun functie? 

Een plek vinden
Voor medewerkers is het zaak positie in te nemen in de nieuwe 
organisatiestructuur. Met andere woorden: een plek vinden. En 
dat betekent bereid zijn om te investeren in hun eigen ontwikke-
ling. Niemand kan meer op zijn of haar lauweren rusten. Leven 
en werken in een wereld van digitale informatie betekent kennis 
bijhouden en vaardigheden ontwikkelen.

Stap voor stap
Cruciaal voor deze fase is het doseren van de verschillende trans- 
formaties. Te veel digitale projecten tegelijk roept weerstand 
op bij medewerkers. Iedereen moet tenslotte wel mee kunnen  
met de veranderingen en niet iedereen kan hetzelfde tempo 
aan. Om een traject te laten slagen, is het operationeel gezien  
dus noodzakelijk dat een nieuwe werkwijze structureel plaats- 
vindt. Eerst vaststellen wat prioriteit heeft. Dan stap voor stap 
te werk gaan. Mensen nauw betrekken bij het proces. En op 
gezette tijden nieuwe structuur en inrichting evalueren. 
Blijven toetsen. Zowel in samenspraak met leidinggevenden 
als met andere medewerkers.



Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot 
stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen 
gesteld en bevat alleen informatie van algemene 
aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete 
situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om 
zonder advies van een deskundige op basis van de 
informatie in deze publicatie te handelen, na te 
laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen 
van een advies dat is toegesneden op uw concrete 

situatie, kunt u zich wenden tot BDO Legal B.V. of 
een van haar adviseurs. BDO Legal B.V., de met haar 
gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is 
van handelen, nalaten of het nemen van besluiten 
op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding 
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ 
actief is op het gebied van de professionele dienst- 
verlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Legal B.V. is lid van BDO International Ltd, 
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte 
aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het 
wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige 

organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van 
de BDO Member Firms.
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Toekomstbestendig: helemaal in stelling
Organisaties die zich ‘toekomstbestendig’ mogen 
noemen, staan qua organisatiestructuur en -inrich-
ting helemaal in stelling. Arbeidsrechtelijk gezien 
hebben deze bedrijven met dezelfde aandachts-
punten te maken als in de moderne fase. Duidelijk 
is wel dat medewerkers bij een future proofbedrijf 
meer dan elders echt in hun kracht komen en van 
meerwaarde zijn voor hun organisatie. Hun output 
is waardevoller dan ooit tevoren en ze zijn gelukkiger 
in hun rol.

Blijven investeren
Het belangrijkste aandachtspunt voor dit soort 
organisaties is met name blijven investeren in 
automatisering. Dat klinkt als een platgetreden pad, 
maar wetende dat de technologische ontwikkelingen 
exponentieel toenemen, moeten bedrijven steeds 
scherper zijn om te kunnen anticiperen op wat komen 
gaat. Op de lauweren rusten, is de doodsteek voor 
elke organisatie, ook voor de toekomstbestendige 
organisaties van nu. Het is zaak non-stop vooruit 
te denken. Regeren is vooruitzien.

Beweeglijke arbeidsmarkt
Toekomstbestendige bedrijven hebben qua 
organisatiestructuur en -inrichting meer dan in 
andere fases rekening te houden met de beweeglijke 
arbeidsmarkt. Met mensen die in toenemende mate 
voor zichzelf willen werken. Bedrijven in deze fase 
moeten kunnen omgaan met een grote behoefte 

aan zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit. Met als 
grote uitdaging het behouden van wat ooit wellicht 
een traditionele en loyale medewerker was. Met andere 
woorden: hoeveel talent en knowhow kunnen deze 
bedrijven binnenhouden? 

Tot slot
We staan aan de vooravond van veel arbeidsrechtelijke 
wijzigingen. De komende jaren ontstaat een nieuwe 
arbeidsmarkt, met alle fiscale en arbeidsrechtelijke 
gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk uw 
organisatie goed voor te bereiden op die verande-
rende arbeidsmarkt. Zoals op de juridische gevolgen 
van ontslag en de fiscale regels voor het werken met 
zzp’ers. Houd daarbij in het achterhoofd dat die 
mensen uw belangrijkste asset vormen. Wie daarnaar 
handelt, is op de goede weg.

Daar moet je zijn
De grote winst van bedrijven met een toekomst- 
bestendige organisatiestructuur en -inrichting, met 
de juiste opgeleide mensen, is het grote rendement 
van die investering. Dat kan niet missen. Ook in de 
vorm van hoge medewerkerstevredenheid, zowel 
onder zzp’ers als onder werknemers. En beter rende- 
ment betekent ook lagere ziekte-uitval en meer 
ambassadeurs van uw organisatie, die in de markt 
een uitstekende reputatie heeft. Een bedrijf 
waarvan mensen denken: daar moet je zijn! 

Onze specialisten van BDO HR Services praten graag met u verder over wat wij voor u kunnen betekenen 
in het licht van digitale transformatie. Wij bieden u nieuwe perspectieven over de mogelijkheden binnen 
uw organisatie. Neem gerust contact op met:

Meer weten?
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Lorenz Bloem
Director
M 06 - 196 06 798
E lorenz.bloem@bdo.nl


