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IMEC - IMINDS

Tot september 2016:

imec: Wereldleider inzake nano-technologie. Innovatie-onderzoek rond ‘hardware’ (chips, sensoren,...). 
Wereldwijd, minder gericht op Vlaanderen.

iMinds: Innovatie-onderzoek rond ‘software’ en digitale toepassingen (gebruikersonderzoek, 
ontwikkelen van apps/tools/digitale platformen, start-ups). iMinds begrip in Vlaamse industrie.

Gemeenschappelijk doel: Expertise aan (Vlaamse) universiteiten rond innovatie koppelen aan de 
noden uit de industrie.

Complementariteit: 

imec  hardware, technology-driven, wereldwijd;  

iMinds  software, usercentric research, sterk in Vlaanderen
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TERUG NAAR DIGIMETER



METHODOLOGIE

Vlaamse populatie (leeftijd 15+)

N = 2.345 (rekrutering: 56% offline / 44% online)

Representatief op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie

Veldwerk: augustus-september 2017



STAGNATIE

IEDEREEN DIGITAAL

IEDEREEN SMART
BEHALVE 5%

ADOPTIE (VERSPREIDING) VAN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN



SMARTPHONE BLIJFT RIJZENDE STER; BIJNA OP GELIJKE HOOGTE MET LAPTOP

Smart wearables opgenomen in survey: slimme sporthorloges, slimme polsbanden/activity trackers, 
smartwatches, footpods, slimme kleding en smart glasses.

Adoptiegraad 'smart' devices



BIJNA ELKEVLAMING HEEFT MINSTENS 1 ‘SMART DEVICE’ IN HUIS
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Aantal types smart devices in huis (computer, tablet, 
smartphone, smart tv en smart wearable; N=2.345)



MAAR NAARMATE DE SMARTPHONE CENTRALER KOMT TE STAAN …

DIGIBESITAS: GROEIT & NOOD AAN TOOLS



DIGIBESITAS: ZORG VANVELEN (8/10), MAAR MET VELE DIMENSIES

& 1 GENERATIE DIE ER MEEST ONDER LIJDT

Total 

populatie
20-29 30-39

Fear of missing out (FOMO)

Ik word onrustig wanneer ik niet op mijn 

smartphone kan kijken om te zien wat mijn 

vrienden aan het doen zijn.

7% 11% 9%

Zonder Facebook mis je veel updates en 

evenementen
37% 60% 53%

Invasie digitale applicaties

Ik heb het gevoel dat digitale applicaties diep in 

mijn persoonlijk leven zijn binnengedrongen
41% 51% 50%

Afhankelijkheid sociale media

Ik spendeer teveel tijd op sociale media 34% 56% 42%

Ik kan geen dag zonder sociale media 27% 26% 23%

Total 

populatie
20-29 30-39

Work-life balance

Digitale applicaties verplichten me 

constant verbonden te zijn met 

het werk

21% 31% 31%

Mijn werk verstoort mijn 

privéleven via mijn smartphone
16% 19% 26%

Tijdsdruk

Ik kom soms in tijdnood door de 

tijd die ik spendeer op de 

smartphone

23% 34% 30%

Druk op quality time met gezin

Ik spendeer minder tijd met mijn 

gezin door het gebruik van digitale 

applicaties

15% 24% 19%

Gewoontevorming

Ik gebruik mijn smartphone om 

de tijd te doden
49% 82% 72%

Mijn smartphone gebruiken is een 

gewoonte voor mij
58% 83% 78%



ANGST VOOR TECHNOLOGIE

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Total

Ik voel me bezorgd over het gebruik van digitale 

toepassingen 
17% 26% 30% 27% 35% 29% 32% 30%

Ik heb digitale toepassingen vermeden omdat ik er 

niet vertrouwd mee ben 
13% 9% 16% 22% 30% 38% 41% 26%

Termen gelinkt aan digitale toepassingen vind ik 

verwarrend 
11% 10% 16% 16% 30% 34% 41% 25%

Ik ondervind moeilijkheden om de meeste zaken 

rond digitale toepassingen te begrijpen
14% 6% 14% 14% 28% 39% 43% 24%

Ik twijfel om digitale toepassingen te gebruiken 

omdat ik vrees fouten te maken die ik niet kan 

rechtzetten 

7% 7% 12% 15% 25% 31% 36% 21%

Ik slaag er niet in op de hoogte te blijven van 

belangrijke ontwikkelingen in digitale toepassingen 
10% 12% 13% 22% 25% 19% 29% 20%

Ik vrees dat ik iets zal beschadigen als ik digitale 

toepassingen gebruik
9% 4% 9% 8% 14% 19% 24% 13%

Ik heb er geen vertrouwen in dat ik in staat ben om 

digitale vaardigheden te leren 
10% 2% 3% 9% 13% 10% 22% 11%

% akkoord op minstens 4 van 8 stellingen uit tabel links

7%

5%

11%

13%

24%

29%

35%

20%

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-64

65+

Total

Technologie angst

~ 23.000

~ 36.000

~ 86.000



DIGIBESITAS OP HET WERK

Informatie overload Afleiding Contexten vervagen
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DIGIBESITAS OP HET WERK - INFORMATIE OVERLOAD

Managers krijgen veel te veel informatie

Managers krijgen onvoldoende relevante informatie

Paradox:



DIGIBESITAS OP HET WERK - INFORMATIE OVERLOAD

1. Bewijs van rationaliteit en competentie

2. Overladen met ongevraagde info

3. Checken van eerder verkregen info

4. Rechtvaardigen van beslissingen

5. "Voor het geval dat het ooit van pas komt"

6. Op veilig spelen en alle mogelijke info verzamelen

7. Info als currency tov collega's

Waarom managers zo veel info verwerven dat ze erdoor overweldigd zijn: 



DIGIBESITAS OP HET WERK

Informatie overload Afleiding Contexten vervagen



DIGIBESITAS OP HET WERK - AFLEIDING
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Totale populatie

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

65+

Student
Bediende
Arbeider

Ambtenaar/leraar
C-level

Zelfstandig
Vrij beroep

Niet-werkend

Ik verlies soms tijd op het werk door het gebruik van internet voor 
persoonlijke doeleinden



DIGIBESITAS OP HET WERK - AFLEIDING

Ik vind het moeilijk om me te concentreren 

op mijn werk wanneer ik een e-mail of 

bericht ontvang van iemand.

38%

Tijdens mijn werk voel ik een sterke drang 

om e-mails of berichten onmiddellijk te 

beantwoorden.

32%
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DIGIBESITAS OP HET WERK - AFLEIDING

Ik vind het moeilijk om me te concentreren 

op mijn werk wanneer ik een e-mail of 

bericht ontvang van iemand.

38%

Tijdens mijn werk voel ik een sterke drang 

om e-mails of berichten onmiddellijk te 

beantwoorden.

32%

Als ik minder met e-mails en berichten zou bezig zijn tijdens mijn werk, zou ik...
... productiever zijn

34%

... kwaliteitsvoller werk afleveren

20%

... efficiënter zijn

36%

 leidt tot verhoogde werkstress, F(2, 1107)= 149.378; p<.001



DIGIBESITAS OP HET WERK

Informatie overload Afleiding Contexten vervagen



DIGIBESITAS OP HET WERK - CONTEXTENVERVAGEN

Dettmers, Vahle-Hinz, Bamberg, Friedrich en Keller, 2016: Effect 'always on' op cortisolniveau, 'start 

of the day mood' en gevoel van controle over vrijetijdsactiviteiten. 
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DIGIBESITAS OP HET WERK - CONTEXTENVERVAGEN

Dettmers, Vahle-Hinz, Bamberg, Friedrich en Keller, 2016: Effect 'always on' op cortisolniveau, 'start 

of the day mood' en gevoel van controle over vrijetijdsactiviteiten. 

Boswell en Olson-Buchanan, 2007:  Verhoogd work-to-life conflict, gerapporteerd door zowel 

werknemer als partner van werknemer

Derks en Bakker, 2010:

"The costs of e-mail seem to be disproportionally loaded on the 

recipient who has to deal with excessive amounts of e-mail and the 

pressure to answer these e-mails as soon as possible. A smartphone 

increases the flexibility of an employee but facilitates working long 

hours with a risk of disturbed work-home balance at the same time. 

Technology in itself is neither a demand nor a resource; it is how we 

deal with it."



OMGAAN MET DIGIBESITAS (PERSOONLIJK & OP HET WERK)



DIGIBESITAS: MEER ZELFREGULERING
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2016
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Gefilterd op smartphonegebruikers (N=1.823)



ZORG VAN VELEN (VELE DIMENSIES) 
≠ REMEDIE VOOR VELEN (GEEN 'ONE SIZE FITS ALL')

NOOD AAN TOOLS

ZELFINZICHT

& DIAGNOSE OP MAAT

WANT …

overschatting

vinger op de wonde?



MOBILE DNA: NIEUWE TOOL SINDS 24/01/2018
(LANCERING KOPOP-CAMPAGNE)

https://mobiledna.be/

https://kopop.be/

https://mobiledna.be/
https://kopop.be/


DIGIBESITAS: MobileDNA



DIGIBESITAS: MobileDNA



PATRONEN (MOBIELE DIAGNOSE)



• Diffuse gebruiker (veelheid apps) versus geconcentreerde gebruiker (beperkt aantal apps)

• Versnipperd gebruik smartphone/app (vele korte sessies) versus gebruik in blokken (enkele langere sessies)

• Intens gebruik smartphone/apps/app-categorie (aantal sessies)

• Dominante app (1 app domineert tijdsbesteding smartphone)

• Afdwaler (app openen leidt bijna automatisch tot gebruik andere apps)

• Tijdsvuller (~gateway behavior) (gebruik messaging  afdwalen naar andere app  terugkeren naar messaging ...)

• Instant openen notificaties (notificaties leiden binnen minuut tot pick-up)

• Geclusterd gebruik (groep van apps komt vaak samen in sessies voor)

• Locked-in (notificatie + app openen + blijven hangen in app)

• Routinematig smartphonegebruik getriggerd door notificatie (notificatie + systematisch dezelfde tweede app binnen sessie)

• …

PATRONEN (MOBIELE DIAGNOSE)



DIGIBESITAS OP HET WERK - TIPS & TRICKS

Informatie overload Afleiding Contexten vervagen



1. Correct definiëren en afbakenen van vraag

2. Efficiënt zoeken naar en verwerven van informatie

 Push notificaties?

3. Informatie kritisch beoordelen op relevantie, betrouwbaarheid

4. Informatie georganiseerd opslaan (en efficiënt kunnen ophalen)

5. Informatie kunnen structureren, herwerken, integreren

6. Informatie delen

7. ....

TIPS - INFORMATIE OVERLOAD

Informatie geletterdheid

https://mediawijs.be/dossiers/dossier-nieuws-en-informatiegeletterdheid/informatie-geletterdheid-wat

https://mediawijs.be/dossiers/dossier-nieuws-en-informatiegeletterdheid/informatie-geletterdheid-wat


"Meanwhile, perhaps we can all question ourselves as 

to whether we too, albeit inadvertently, sometimes 

add to someone else's overload of information."

TIPS - INFORMATIE OVERLOAD

Informatie geletterdheid



Immanuel Kant:

1. Ik zie een tijger

2. Ik denk dat ik in gevaar ben

3. Ik voel angst

4. Ik loop weg

(3) en (4) komen voort uit (2), niet uit (1).

TIPS - INFORMATIE OVERLOAD

E-mail overload is symptoom, niet de oorzaak
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Immanuel Kant:

1. Ik zie een tijger

2. Ik denk dat ik in gevaar ben

3. Ik voel angst

4. Ik loop weg

(3) en (4) komen voort uit (2), niet uit (1).

TIPS - INFORMATIE OVERLOAD

E-mail overload is symptoom, niet de oorzaak

1. Ik ontvang een e-mail

2. Ik denk dat ik gevaar loop niet ambitieus over te komen

3. Ik voel druk om snel te antwoorden

4. Ik plaats nog snel tien anderen in cc voor de zekerheid

(3) en (4) komen voort uit (2), niet uit (1).

Niet e-mail is oorzaak, maar: 

- gevoel van laag zelfvertrouwen; 

- angst over hoe anderen (collega's, baas, klanten) je zien

"Bosses don’t really want people to respond to email, they want the job done" (p.150)



Oorzaak: onduidelijke policies (zowel bedrijf als persoonlijk)

• Bedrijf: regels en praktijken (maar niet overdrijven)

• Persoonlijk: werk maken van time management en 'e-mail hygiëne': 

• Inbox:

• Verwijder

• Antwoord

• Klasseer

TIPS - INFORMATIE OVERLOAD

E-mail overload is symptoom, niet de oorzaak

• Email

• Enkel 'actionable' mails

• Vaste momenten (niet 
constant; niet te weinig)

https://hbr.org/2012/02/stop-email-overload-1


TIPS - AFLEIDING

Sensibilisering

-
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Sensibilisering

-

+



TIPS - AFLEIDING

Tips op de werkvloer:

Fysiek:
• Persoonlijke smartphone buiten bereik

• Aanmoedigen gebruik werktoestellen (met enkel 

apps noodzakelijk voor werk)

• Creëer 'no-smartphone zones'

• Creëer pauzeerruimtes waar persoonlijke toestellen 

gebruikt kunnen worden
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TIPS - AFLEIDING

Tips op de werkvloer:

Fysiek:
• Persoonlijke smartphone buiten bereik

• Aanmoedigen gebruik werktoestellen (met enkel 

apps noodzakelijk voor werk)

• Creëer 'no-smartphone zones'

• Creëer pauzeerruimtes waar persoonlijke toestellen 

gebruikt kunnen worden

Technisch:
• Meldingen en geluiden managen

Content:
• Afspraken rond gebruik sociale media

• Gebruik intranet-tools (ipv sociale media) om 

communicatie tussen collega's te bevorderen



TIPS - CONTEXTENVERVAGEN

http://fortune.com/2017/01/01/french-right-to-disconnect-law/


TIPS - CONTEXTENVERVAGEN

VN Wereldvoedselprogramma: "always on" en "urgency" kernbegrippen voor agentschap. 

Enrica Porcari, Chief Information Officer, legt uit hoe ze hiermee omgaat:

"Emergency response is part of our DNA. It’s in our employment contracts. 

And the leadership has to demonstrate what is expected. If it’s urgent I say it. 

But everything is not urgent. And it is not acceptable that something becomes 

urgent for many, due to poor planning by a team member; especially as a 

recurring issue."
[...]

"‘I don’t expect colleagues to work on Saturday or Sunday, so I don’t send email 

on the weekend. Emails sent late and on the weekend sends wrong signals and 

people will feel obliged to react.’ Like all senior managers, she confesses to keep 

abreast of issues on email over the weekend: it’s the nature of the business. But 

she is mindful of the effect that a mail from the director has on employees 

when sent after hours. So she typically sends mails in a batch on Sunday evening. 

In this case, a leadership style seems to be a stronger motivator than digital 

engagement policies.
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CONCLUSIE

• Ken jezelf (geen 'one size fits all'-remedies)

• Mediawijsheid, informatie geletterdheid

• Durf verder denken naar onderliggende oorzaak (Kant's tijger)

• Afspraken maken; duidelijke policy



Bart Vanhaelewyn

Bart.Vanhaelewyn@imec.be
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