
G R O W I N  4 . 0  P R E S E N T E E R T

HRM Smart 
Industry 4.0 tool

brochure

 

De organisatie kan zich aanmelden
met de naam van de organisatie en

met het e-mailadres van de
contactpersoon van de organisatie

Registreren voor de tool
 

1.

 
2. Na de korte registratie ontvangt deze

contactpersoon een link voor het
gebruiken van de tool

 
3. Deze link kan binnen de organisatie

worden verspreid
 

4. Nadat het vereiste aantal
medewerkers de enquête heeft ingevuld

en na de ingestelde einddatum, is het
voor de medewerkers niet meer
mogelijk om de tool in te vullen.

 
 5. Na afloop van de ingestelde

einddatum ontvangt de contactpersoon
van de organisatie een rapport met de

bevindingen van de tool. 
 

Dit instrument geeft
organisaties in de 

 maakindustrie een indruk
van de Industrie4.0-

competenties binnen hun
bedrijf. 

https://northsearegion.eu/growin4/

Scan de QR-code 
om de registratie te starten

of gebruik deze link:
https://growin.webenapp.nl 

https://hrmtool.growin4.northsearegion.eu/
https://growin.webenapp.nl/
https://growin.webenapp.nl/


Soort werk (IT, Productie, Management)
Kwalificaties en vaardigheden per soort
werk 
Industrie4.0 fasen van de organisatie
In hoeverre de functie in de (nabije)
toekomst zal veranderen

De vragenlijst is bedoeld om een zo goed
mogelijk beeld van de werknemer te krijgen.

Met name om een goed beeld te krijgen van de
huidige werkzaamheden van deze persoon,
maar ook hoe hij denkt dat zijn baan en zijn

werk in de komende jaren zullen veranderen.
Ook wordt nagegaan over welke vaardigheden
en kwalificaties de werknemer beschikt en hoe
belangrijk deze vaardigheden in zijn dagelijks

werk zijn en in de toekomst zullen zijn.  
 

De vragenlijst bevat de volgende onderwerpen

 
Het automatisch gegenereerde rapport geeft
het bedrijf een eerste indruk van Industrie 4.0
op competenties en de veranderingen die de

werknemers verwachten als gevolg van
Industrie 4.0 op hun dagelijkse

werkzaamheden en competenties. 
 

De uitkomsten van de enquête die in een
rapport worden gepresenteerd zullen het

bedrijf vooral een indruk geven van de
veranderingen op het gebied van werk en

competenties in de komende jaren. Dit kan het
startpunt zijn voor een toekomstige stap in de

digitale transitie. 
 

Dit rapport biedt een aantal eerste inzichten in
hoe het bedrijf ervoor staat als het gaat om

Industrie 4.0 en hoe toekomstgericht uw
medewerkers zijn. Als u meer wilt weten - of
verdere stappen wilt zetten, neem dan een

kijkje op onze GrowIn4.0 website.
 

Op: https://northsearegion.eu/growin4 vindt u
verschillende tools die u verder kunnen helpen

met volgende stappen op het gebied van
Industrie4.0.

 


