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Digitale trends
Hoe als bedrijf om te gaan met de digitale revolutie
Momenteel vinden er vele veranderingen plaats.  Zoveel zelfs dat wetenschap-
pers als Robbert Dijkgraaf zich openlijk hebben afgevraagd of wij deze ver-
anderingen wel aan kunnen. Nu zijn veranderingen uiteraard niet nieuw. Wat 
wel nieuw is dat de meeste veranderingen digitaal plaats vinden en met elkaar 
verbonden worden. Met alle bijbehorende voor- en nadelen. Dit heeft effect op 
de maatschappij, individuen en organisaties.

In dit boek komen een aantal zaken aan de orde:

Ingegaan wordt op de vraag hoe deze trends zijn te beoordelen en op een aan-
tal relevante aspecten (zoals security, ethiek en wetgeving).

Ook en vooral wordt er stil gestaan hoe de relevante trends in de eigen bedrijfs-
voering en (niet te vergeten) bij de eigen klanten zijn toe te passen.

Het boek is tot stand gekomen met in totaal 12 auteurs.  
Stuk voor stuk gerenomeerde specialisten in hun vak.

Praktische pocketserie
In de Praktische pocketserie van de Kweekel/RGO-Academy verschijnen delen over 
concrete problemen waar managers in de praktijk tegenaan lopen. Elke editie be-
schrijft een concrete aanpak aangevuld met tips uit de praktijk en verwijzingen naar 
praktische tools op het internet. 

Elk deel helpt je bij jouw ontwikkeling op het gebied van het behalen van betere resul-
taten. Of het nu gaat om je werk beter uit te voeren, efficiënter te werken of door beter 
te delegeren en het werk goed door anderen uit te laten voeren
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