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De Digitale Nulmeting
Voor het bepalen van de juiste digitale strategie en het juiste digitale transformatie 

traject is het van belang om te weten hoe de huidige digitale situatie van jouw 
organisatie eruitziet. De beproefde digitale nulmeting, die uit 6 inzichten bestaat, 

helpt hierbij.

1. Digitale Reputatie Monitor

Dit is een uniek en beproefd assessment dat inzicht geeft over de status van de 
digitale volwassenheid van jouw organisatie. Gekeken wordt naar 4 thema’s: 
verankering in het management, sturing door de organisatie, vergaren en gebruik 
van data en meetbare normen oftewel welke metrics worden ingezet om de 5 
doelen uit het Business Acceleration Framework te realiseren. 

2. Digitaal Volwassenheid Assessment

Een andere uitdaging rondom de digitale transformatie, is het denken en 
werken in silo’s. Er is bijvoorbeeld een afdeling die zich bezighoudt met 
online of digitaal, maar ook een afdeling die zich bezighoudt met 
communicatie. Die silo’s zorgen ervoor dat er geen geïntegreerde aanpak 
mogelijk is. Daardoor kan er niet gezocht worden naar een optimale manier 
om gebruik te maken van de beschikbare data. Om dit te doorbreken zal het 
digitale ecosysteem (tools + data) in kaart worden gebracht.

3. Digitaal Ecosysteem Survey

Met deze methode worden data gecombineerd uit digitale kanalen, zoals social 
media, website en nieuwsbrief, met de informatie uit de verschillende winst- en 
verliesrekeningen. Die informatie wordt gerelateerd aan verschillende 
waarderingsmodellen, zodat je inzicht krijgt in de actuele en potentiële 
bedrijfswaarde. Dit worden de startcijfers waar de digitale strategie mee wordt 
aangestuurd.

4. Business Acceleration Scan

Deze scan geeft een uitkomst 9 bouwstenen die onmisbaar 
zijn om een succesvolle content marketing-strategie te ontwikkelen die aansluit 
bij de doelen en doelstellingen van de organisatie. Het is de motor van het 
Business Acceleration Framework en zorgt voor het behalen van de 
doelstellingen die bij de 5 doelen uit het raamwerk horen. Deze doelstellingen 
komen voort uit de Digitale Reputatie Monitor en de Business Acceleration Scan. 
De 9 bouwstenen helpen bij de succesvolle implementatie van de digitale 
strategie en vormen het sluitstuk van een succesvolle digitale transformatie.

5. Content Impact Scan

Met deze index van het gehele raamwerk meet je de prestatie van de gehele 
digitale strategie. De index, gebaseerd op de uitkomsten van de Business 
Acceleration Scan laat zien of jouw organisatie groeit. Het laat je zien of jouw 
strategie zijn vruchten afwerpt. Elke organisatie krijgt direct inzicht in de prestatie 
van de 5 doelen uit het raamwerk. Waarde, reputatie, efficiëntie, versnelling en 
activatie van de primaire en secundaire verdienmodellen.

6. Business Acceleration Framework

Dit is een unieke index op basis van 4 metrics: post ritme, post interactie, 
betrokkenheid bij de posts en volgersgroei. Samen vormen de indices een 
compleet beeld hoe een organisatie of persoon scoort op een specifiek 
kanaal of alle kanalen bij elkaar. De vier indices van de kanalen worden 
gecombineerd tot een index die de prestatie van de kanalen van organisatie 
weergeeft ten opzichte van zichzelf en het social media landschap met de 
concurrenten.
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