
HOE STAAT HET MET HET DIGITAAL DNA VAN
JOUW ORGANISATIE?
Meer informatie: info@chaptr2.nl

06 - 52692314

D I G I AT L

SCAN

A



Digitale vaardigheid (Software en Technologie)
Digitaal samenwerken
Informatiemanagement
Continu verbeteren 
Innovatie (en creatief denken)
Cyber Security

Met onze digitaal DNA scan krijg je inzicht in de digitale
fitheid van jouw medewerkers. Door onze scan in te zetten
wordt inzichtelijk welke opleiding/training jouw
medewerkers nodig hebben op het gebied van digitalisering
en krijg je de tools in handen om jouw medewerkers gericht
te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun digitaal DNA. 

Wij zien bij onze klanten dat er veel aandacht is voor digitale
transformatie, waarbij er steeds meer wordt gewerkt vanuit
de Cloud. Ook zien wij dat er in toenemende mate gebruik
gemaakt wordt van SaaS producten en dat digitaal
samenwerken die nieuwe norm is. 

Bij deze veranderingen gaat er vaak veel aandacht uit naar
de techniek. Terwijl de cruciale succesfactor juist de mens is.
Uiteindelijk zijn het de medewerkers die met nieuwe
processen, systemen en technieken moeten gaan werken. 

- Zijn jouw medewerkers klaar voor deze transformatie? 
- Kunnen zij omgaan met de vele updates en nieuwe
functionaliteiten die op hen afkomen? 
- En zijn zij in staat om echt digitaal samen te werken?

De Digitaal DNA Scan
Onze scan (max. 60 min.) geeft inzicht in het digitaal DNA
van de medewerkers op de volgende assen:

Op basis van de uitkomsten van de scan stellen wij een
advies op over hoe je het digitaal DNA van jouw organisatie
en jouw medewerkers verder kan ontwikkelen. Dit advies
kunnen wij uitbrengen op organisatieniveau en
afdelingsniveau, maar ook is een advies per medewerker
mogelijk. 

 
ZIJN JOUW MEDEWERKERS KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 

 



 
ZIJN JOUW MEDEWERKERS KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 

 

I N D I V I D U E E L
Digital DNA Scan EUR 250

Online Adviesgesprek 1 uur EUR 250

G R O E P

Digital DNA Scan
Individueel Online Adviesgesprek 1 uur
Adviesrapport en gesprek 1 uur

EUR 200
EUR 200
EUR 1.500

V A N A F  1 0  S C A N S *

*bij grotere afname is een hogere korting mogelijk

Ontwikkelen opleidingsplan EUR 1.500

Uitvoering opleidingsplan en / of verbeterprogramma - in overleg

Prijzen zijn excl. BTW


