
Voorbereiding

Doel

digital open

SWOT-analyse staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. 

Het is een oefening in framing die ons helpt na te denken over onze eigen 

organisatie, onze interne sterktes en zwaktes, maar die ons ook helpt om 

bedreigingen en opportuniteiten vanuit een extern standpunt te bekijken.


Het dient als referentiebasis die bestaat uit aannames. Idealiter worden de 

aannames op een later moment tijdens de analyse getest, zodat ze bevestigt 

of aangepast kunnen worden.

• Je doet dit onderzoek best in groep, met zowel operationele als meer 

strategische profielen.


• Deze template kan perfect in het begin van je project gebruikt worden, 

maar kan ook tijdens het project aangevuld of verbeterd worden.


• Nodig de juiste stakeholders uit (bv: mensen met kennis over reeds 

bestaand gebruikersinzichten)
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• Onderzoeksplan 

template (PDF)


• Whiteboard of groot vel 

papier


• Stiften


• Post-its

Wat heb je nodig

2 tot 6 personen

Aantal mensen

1 uur

Duur oefening

Starten Analyseren Ontwerpen Implementeren



Digitale SWOT

digital open

Uitvoering

Verwerking

• Je kan de resultaten van deze oefening, waarbij je rekening houdt met jezelf 

en met je situatie, gebruiken om de mogelijkheden te verkennen die de 

digitale technologie aan jouw organisatie kan bieden, om een digitale 

strategie te formuleren en om een toekomstplan te maken. 

Kaart met stakeholders in het kader van een innovatielab
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Contextualiseren: Je moet rekening houden met je gebruikers, 

jezelf en de context waarin je deze analyse uitvoert. Je kan de 

diepgaande analyse beginnen waarin je de aannames van je 

SWOT-analyse bevestigt.

Observeer de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 

vanuit verschillende hoeken: die van de organisatie als geheel, die 

van de werknemers en die van de gebruikers.

Anticipeer op externe bedreigingen. Wat zijn de risico's als je 

product of project wordt gedigitaliseerd? Neem 10 minuten en 

noteer alle risico's die je kan bedenken.

Bestudeer de sterktes die in de toekomst een drijvende kracht 

kunnen zijn die helpen om je organisatie/project te digitaliseren. 

Een andere sterk punt is de open geest van je team tegenover 

digitale tools.

Herhaal deze oefening voor de zwaktes en de opportuniteiten. Dat 

kunnen concrete feiten zijn, maar ook onzekere aannames die in 

de volgende fase van het project onderzocht moeten worden.
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