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Test Digitale  
Vaardigheden ENI™  
116 vragen

Deze test is een hulpmiddel bij de digitale transformatie van het bedrijf. Het doel is de balans 
van de digitale vaardigheden van de medewerkers op te maken, zodat er een efficiënte strategie 
voor de digitale transformatie van het bedrijf bepaald kan worden.

De vragen bevorderen een bewustwording van de mogelijkheden en het gebruik van 
verschillende hulpmiddelen in het dagelijkse werk.

Studies1 over digitale transformatie laten zien dat dit de belangrijkste onderwerpen zijn: 

• Gebruik onlineapplicaties (Microsoft 365, OneDrive…) en samenwerken

• Mobiliteit (tablet voor zakelijk gebruik)

• Gebruik nieuwe communicatiemiddelen (sociale netwerken).

Elke medewerker die met een computer werkt. (Het is niet nodig het geheel van werknemers te 
testen.) De test wordt op de computer via een browser afgenomen.

In de vragenlijst worden 116 vragen onderverdeeld in 2 thema’s die elk uit meerdere 
hoofdonderwerpen met verschillende categorieën bestaan. De opgenomen hoofdonderwerpen 
zijn interessant ongeacht de werkzaamheden op de computer en ongeacht de functie van de 
medewerker: assistent, verkoper, manager, financieel medewerker, accountant, marketeer, 
besluitvoerder enz.

• De nieuwe digitale gebruiken (IT van morgen):  
de vragen zijn gebaseerd op de nieuwe hulpmiddelen en diensten die de digitale transformatie 
mogelijk maken, om zo het bedrijf efficiënter en rendabeler te laten functioneren: sociale 
netwerken, cloud, samenwerkingstools, smartphones/tablets, onlinevergaderen.  
Via 8 high-tech-vragen worden de IT gepassioneerde medewerkers die een sturende bijdrage 
kunnen leveren aan de digitale transformatie van het bedrijf, onderscheiden van de overige 
medewerkers. Het vermogen van ieder om de nieuwe technologieën te accepteren, te 
integreren en te herkennen wordt getest en gebruikt als onmisbare indicator voor de digitale 
bedrijfscultuur. 
 
Doordat thuiswerken nu de norm is geworden, zijn deze nieuwe gebruiken essentieel.

• Computerapplicaties (IT van vandaag):  
de vragen zijn gericht op het algemene computergebruik in het dagelijkse werk en de 
veel gebruikte standaardkantoorapplicaties: Windows, Office, Internet enz. Kortom, de 
computervaardigheden voor een vandaag de dag standaardgebruik worden getest.

Doelgroep

Vragenlijst

1 Het onderzoek Entreprises et Culture numérique van het Cigref, de Franse vereniging voor begeleiding bij de 
digitale onderwerpen voor grote Franse bedrijven en overheidsdiensten
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Computerapplicaties 
(4 hoofdonderwerpen) 51 vragen

Internet (3 categorieën) 9 vragen

Zoeken naar informatie Kan de medewerker informatie op internet 
zoeken? Kent hij de belangrijkste  
beschikbare internetdiensten (voor blogs, 
forums, up- en downloaden etc.) en weet hij 
wat deze voor hem kunnen betekenen? Is hij 
op de hoogte van portretrecht en  
auteursrechten?

Bestanden up- en downloaden

Rechten en internet

Bureautique (6 categorieën) 18 vragen

Word De vragen maken het mogelijk het niveau van 
de medewerker te bepalen op het gebied van 
standaardkantoorsoftware. Per applicatie 
worden de specifieke vaardigheden gemeten 
en de eventuele opleidingsbehoeften be-
paald.

Excel

PowerPoint

Outlook

Afbeeldingen Bestanden van de verschillende  
kantoorsoftware bevatten naast de  
gebruikelijke tekst en berekeningen ook 
afbeeldingen, geluid en video. Er wordt aan 
deze laatste onderwerpen apart aandacht 
besteed.

Geluid en video

Windows en bestandsbeheer  
(4 categorieën) 12 vragen

Windows
Deze categorieën behandelen het  
basisgebruik van de Windows-omgeving 
met de verschillende onderdelen van  
Windows: bestanden beheren, toegang tot 
mappen op het netwerk en hoe te handelen 
bij technische problemen. 

Bestandsbeheer

Gebruik netwerk

Technische problemen oplossen

Pc-beveiliging, gezondheid en milieu 
(4 categorieën) 12 vragen

Virussen en computerkraken Hoeveel weet de medewerker over  
pc-beveiliging? Kent hij de basisregels om 
risico’s van virussen, computerkraken en het 
gebruik van bijlagen te beperken en kan hij 
een veilig wachtwoord bepalen?

Wachtwoorden, beveiligde toegang en 
betalingen

E-mailbeveiliging: spam, bijlagen

Gezondheid en milieu

Het gebruik van IT-apparaten heeft een  
aanzienlijke invloed op het milieu en als we 
een aantal dingen niet in acht nemen ook op 
onze gezondheid. Kent de medewerker de 
risico’s en hoe deze te beperken?
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Nieuwe digitale gebruiken  
(7 hoofdonderwerpen) 65 vragen

Mobiliteit (3 categorieën) 9 vragen

Tablet gebruiken Is de medewerker handig met het gebruik van 
apparaten (zoals een tablet en een  
smartphone) en diensten (voor bijvoorbeeld 
onlineopslag) voor de mobiliteit en het 
thuiswerken?

Smartphone gebruiken

Cloud en onlineopslaglocatie

Kantoorsoftware en onlinediensten  
(3 categorieën) 9 vragen

Microsoft 365
Kent de medewerker de applicaties (Microsoft 
enz.) waarmee vanuit elke locatie en vanaf elk 
apparaat gewerkt en informatie en  
bestanden gedeeld kan worden?

Google Apps

Andere onlinediensten 
(DropBox, WeTransfer, Doodle)

E-mailomgeving en communicatie 
(4 categorieën) 12 vragen

Netiquette

Kent de medewerker de goede gewoontes 
voor het gebruik van de nieuwe  
communicatiemiddelen op internet 
(chatprogramma’s, forums enz.)?

Webmail (Gmail)
Weet de medewerker dat naast Outlook ook 
een webmail zoals Gmail gebruikt kan  
worden voor zijn e-mails?

Chatprogramma (Messenger, WhatsApp)

Wanneer de medewerker al 
chatprogramma’s zoals Messenger of 
WhatsApp in zijn vrije tijd gebruikt, zal hij de 
functionaliteiten van Teams snel onder de 
knie krijgen.

Onlinevergaderen (videoconferentie)
Kent de medewerker Teams en Zoom voor 
het direct communiceren met anderen of 
onlinevergaderen met collega’s op afstand?

Samenwerken (3 categorieën) 9 vragen

Samenwerken met Teams
Kent de medewerker de nieuwe werkme-
thoden die aan de digitale transformatie van 
het bedrijf gekoppeld zijn én onmisbaar voor 
het thuiswerken zijn? Zij verhogen ieders 
rendabiliteit door samen te werken: Teams, 
de samenwerkingsfunctionaliteiten van 
de Microsoft Office-applicaties (zoals docu-
menten delen, cocreatie) en Enterprise social 
network (ESN).

Samenwerken met Microsoft 365

Interne sociale netwerken (Yammer)
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(7 hoofdonderwerpen) 65 vragen

Sociale netwerken (4 categorieën) 12 vragen

Facebook
Kent de medewerker de belangrijkste  
zakelijke en persoonlijke sociale netwerken, 
zoals Facebook, LinkedIn en Twitter? En weet 
hij wat het voor zijn werk kan betekenen?

LinkedIn

Twitter

Pinterest, Instagram, Youtube

Internetonderzoek en e-reputatie  
(2 categorieën) 6 vragen

Internetonderzoek
Is de medewerker een voorloper op het ge-
bied van informatie op internet zoeken en 
gegevensverwerking?

e-reputatie
Is de medewerker bewust van de op  
internet en met name op sociale netwerken 
gedeelde informatie?

High-tech
Big Data, Business Intelligence, 
kunstmatige intelligentie, blockchain, 
robotica, voertuigen van de toekomst, 
miniaturisering, Augmented Reality

8 vragen

Is de medewerker een voorloper op het 
gebied van technologie, oftewel een echte 
kenner van technologische gadgets?

De vragenlijst is adaptief aangezien de moeilijkheidsgraad van de gestelde vragen afhangt van 
eerder door de medewerker gegeven antwoorden. Er zijn 3 niveaus voor de vragen. Als eerste 
wordt er een vraag van niveau 1 gesteld. Wanneer het antwoord juist is wordt er een vraag van 
het tweede niveau gesteld. Wanneer het antwoord wederom juist is wordt een vraag van niveau 
3 gesteld. Is het antwoord echter onjuist of is er “Ik weet het niet” geantwoord, dan zal er naar 
een volgend onderwerp gegaan worden.

De score wordt berekend door ieder niveau te wegen (bijvoorbeeld 10 punten voor niveau 1, 20 
voor niveau 2 en 30 voor niveau 3) en vervolgens de punten terug te berekenen afhankelijk van 
het aantal gestelde vragen.

De hoeveelheid vragen per thema en het belang van elk hoofdonderwerp bepaald hoe zwaar het 
meeweegt voor de algemene score. Het thema De nieuwe digitale gebruiken (65 vragen) weegt 
dus zwaarder mee dan het thema Computeraplicaties (51 vragen).

Test Digitale Vaardigheden ENI™
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Voor het thema De nieuwe digitale gebruiken zijn de hoofdonderwerpen ook gekoppeld aan een 
criterium waarmee de vaardigheden om een digitale transformatie tot stand te brengen 
gemeten worden, zodat de medewerkers die een sturende rol kunnen spelen in dit proces naar 
voren komen:

Vermogen nieuwe technologieën te 
gebruiken Bijbehorende onderwerpen

Hulpmiddelen voor mobiliteit gebruiken Tablet gebruiken

Smartphone gebruiken

Cloud en onlineopslaglocatie

Hulpmiddelen voor uitwisselen, kennis delen 
en samenwerken gebruiken

Microsoft 365

Google Apps

Andere onlinediensten 
(DropBox, WeTransfer, Doodle)

Nettiquette

Webmail (Gmail)

Onlinevergaderen (videoconferentie)

Chatprogramma (Messenger, WhatsApp)

Samenwerken met Teams

Samenwerken met Microsoft 365

Interne sociale netwerken (Yammer)

Informatie zoeken en analyseren Zoeken naar informatie

Bestanden up- en downloaden

Rechten (afbeeldingen, auteurs)

Internetonderzoek

Zich bekend maken, uw bedrijf bekend maken e-reputatie

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest, Instagram, Youtube

Duur van de test: de volledige test bestaat uit 116 vragen. Er worden de gebruikers echter in 
de praktijk tussen de 44 en 116 vragen gesteld afhankelijk van de gegeven antwoorden. De test 
duurt gemiddeld 30 tot 40 minuten.

Opmerking: de vragen gaan niet over een bepaalde versie van een computerprogramma, maar 
over het geheel van middelen dat vandaag de dag binnen een bedrijf (computer met Windows en 
Microsoft Office) en in de privéomgeving gebruikt worden.
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De rapportage biedt een duidelijk en precies beeld van de digitale vaardigheden van de 
medewerkers, zodat een globale balans voor het bedrijf opgemaakt kan worden. Hebben zij al 
een stap in de digitale transformatie gezet? Welke onderwerpen moeten nog verder ontwikkeld 
worden om de vastgestelde doelen voor het gebruik van hulpmiddelen en het accepteren van 
nieuwe werkmethoden door de verschillende werknemers te behalen?

Alle resultaten worden opgeslagen en kunnen al naar gelang de wensen van de klant 
overhandigd worden. ENI heeft reeds een aantal indicatoren vooraf vastgesteld.

Er wordt voor elk hoofdonderwerp en elk thema een score berekend en een algemene score 
voor de digitale vaardigheden. De volgende 4 niveaus zijn vastgesteld (bij een maximale score 
van 100):

• 0 tot 25: Zwak

• 25 tot 50: Basis

• 50 tot 70: Voldoende

• 70 t/m 100: Goed tot zeer goed. 

 

Op basis van de behaalde score voor de twee thema’s wordt er een profiel vastgesteld:

Passief: een zwak of basisniveau voor zowel de nieuwe digitale gebruiken als voor het gebruik 
van computerapplicaties. De resultaten laten geen tot weinig bijdrage aan de digitale 
bedrijfscultuur zien.

Volger: een zwak of basisniveau voor de nieuwe digitale gebruiken en een voldoende niveau 
voor het gebruik van computerapplicaties. De resultaten laten enige bijdrage aan de digitale 
bedrijfscultuur zien.

Geïnteresseerde: een voldoende niveau voor de nieuwe digitale gebruiken en een zwak,  
basis- of voldoende niveau voor het gebruik van computerapplicaties. De resultaten laten een 
mogelijk interessante bijdrage aan de digitale bedrijfscultuur zien.

Deelnemer: een goed tot zeer goed niveau voor een van de twee thema’s (nieuwe digitale 
gebruiken of computerapplicaties), maar een zwak of basisniveau voor het andere thema. De 
resultaten laten een mogelijk positieve en actieve bijdrage aan de digitale bedrijfscultuur zien.

Deskundige: een goed tot zeer goed niveau voor een van de twee thema’s (nieuwe digitale 
gebruiken of computerapplicaties) en een voldoende niveau voor het andere thema. De 
resultaten laten een mogelijk zeer positieve en actieve bijdrage aan de digitale bedrijfscultuur 
zien.

Kampioen: een goed tot zeer goed niveau voor zowel de nieuwe digitale gebruiken als voor het 
gebruik van computerapplicaties. De resultaten laten een mogelijk zeer positieve en sturende 
bijdrage aan de digitale bedrijfscultuur zien.

De verkregen resultaten brengen ook het vermogen nieuwe technologieën te gebruiken naar 
voren:

• Hulpmiddelen voor mobiliteit gebruiken (cloud, tablet, smartphone)

• Hulpmiddelen voor uitwisselen, kennis delen en samenwerken gebruiken (chatten, 
onlinevergaderen, ESN, Teams gebruiken, samenwerken met Microsoft 365 enz.)

• Informatie zoeken en analyseren (zoeken op internet, internetonderzoek)

• Zich bekend maken, uw bedrijf bekend maken (sociale netwerken, e-reputatie).  

Rapportage
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Onderstaande grafieken geven de verdeling van de medewerkers per niveau en per profiel 
weer.

 


