
Kwaliteit in een 
Digitale Wereld 
Software falen betekent in ons digitale tijdperk al snel grote reputatieschade. Maar  
welke kwaliteitsaspecten vindt de consument belangrijk? En hoe spelen organisaties  
daarop in? Kortom: hoe organiseer je kwaliteitszorg in een digitale wereld? In het onder
zoek door Motivaction en PB7 in opdracht van Sogeti worden deze vragen beantwoord. 

Onderzoeksopzet

Resultaten in het kort

210 Bedrijven (beslissers)

1 
Inrichten  
van een goed 
testproces.

2 
Vaststellen 
belangrijkste 
kwaliteitseisen.

3 
Budget-
beperkingen.
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Digital 
Interactors
20%

Mainstream 
Digitals

32%

Full  
Digitals

18%

Digital Functionalists
13%

Digital 
Conservatives
17%

1.036 Consumenten

27   Finance

  31   Overig

       47   Industrie en handel

       48   Zakelijke diensten

           57   Publieke sector

Top 3
Uitdagingen van bedrijven 
bij kwaliteitsborging van 
digitale producten. 
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 24%

 21%

 13%
€

38%

Kwaliteitszorg  
lastig beheersbaar
Kosten hiervoor  
zijn bedrijfseco -
nomisch niet meer 
verantwoord.

‘Goed is  
goed genoeg’ 
lijkt adagium 
voor kwaliteit 
van digitale 
producten.

Toekomst 
Digitaal 
pro duc tenaanbod 
is leidend in 2019.

Digitale 
kwaliteit
Sociale omgeving
en online reviews
belangrijkste 
aspecten.

Technische 
kwaliteit
Snelheid, privacy
en veiligheid zijn
belangrijkste 
aspecten.

Functionele 
kwaliteit
Gebruiksgemak,
bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid  
zijn belangrijkste 
aspecten.

60%Bedrijven

Consument

50%



Kwaliteitsprocessen moeten sneller.

Kwaliteitsprocessen moeten goedkoper.

De kosten voor kwaliteitszorg zijn bedrijfseconomisch niet meer verantwoord.

De kosten voor kwaliteitszorg zijn de laatste jaren sterk toegenomen.

De aandacht voor kwaliteitszorg neemt binnen organisatie snel toe. 

Kwaliteits
strategie voor 

Agile en DevOps 
teams en team
overstijgend.

Agile en  
DevOps  

gemeengoed 
maken.

Investeren 
in testauto 
ma tisering.

Snel en iteratief 
verbeteren  

door meten en 
voorspellen. 

Schaalbaar en 
flexibel leveren 
van kwaliteits

services.

Opleiden en 
Ontwikkelen 

naar kwaliteits
bewuste  

teamspelers. 

Top 3
Waar zetten bedrijven op 
in om digitale kwaliteit te 
verbeteren?

Steeds belangrijker maar ook lastig beheersbaar.

Kwaliteitszorg

59%        mee eens

52%        mee eens

38%        mee eens

54%        mee eens

61%        mee eens

1 
(Meer) 
security 
by design.

2 
Feedback van 
consumenten 
beter verwerken.

3 
Technische 
training van 
personeel.

38%

36%

34%

60%

Kwaliteitszorg anders organiseren

Kwaliteits
zorg moet 
goedkoper

No trust, no business
Onder dit motto krijgt kwaliteitszorg  
een bredere functie: van verificatie naar  
validatie naar vertrouwen (De drie V’s)€

Vertrouwen 

Verificatie

Validatie

6 manieren om kwaliteitszorg anders te organiseren:

Meer weten?    Download het volledige rapport: sogeti.nl/digitalekwaliteit


