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Driedaagse
Digitale Intelligentie
voor leidinggevenden en beleidsadviseurs binnen de OVERHEID en het ONDERWIJS

Medewerkers wendbaar houden
De coronapandemie is een onvergelijkbare periode waarin alles anders werd. We werken veel op afstand:
digitaal verbonden. Maar we kregen huidhonger en maakten kennis met de anderhalvemetersamenleving, hoestschaamte, leunstoelvirologen, lockdownfeestjes, zeepzuilen, 2G, 3G, boosterprikken en werden
zoommoe. Corona zal in ons collectief geheugen gegrift staan als een grenspaal die de wereld vóór en de
wereld na markeert.
Leven en werken mét Corona
De verwachting is dat langzaamaan strenge
maatregelen versoepeld zullen worden. We
gaan vermoedelijk niet naar een post-corona
wereld, maar naar een leven mét corona: een
zogenoemde co-corona wereld. De horeca,
reis- en evenementenbranche snakken ernaar
dat zij hun bedrijvigheid weer kunnen opstarten. Maar ook binnen het onderwijs lopen
leerlingen en studenten op hun tandvlees en
het leeuwendeel van de ambtenaren heeft hun
collega’s bijna anderhalf jaar niet in levende
lijve gezien.

Nieuwe vaardigheden
Vóór corona stond digitalisering al hoog op
de agenda. Noodgedwongen hebben we meer
dan ooit gebruik gemaakt van digitale verbindingen. Tijdens corona hebben we veel digitale
vaardigheden eigen gemaakt. Er werd met succes een beroep gedaan op de wendbaarheid
van medewerkers.
Hoe kan je voorkomen dat medewerkers in
oude gewoontes terugvallen wanneer de acute
crisis wegebt? Tijdens de driedaagse Digitale
Intelligentie krijg je inzicht in de mechanismen
die onder de waterlijn spelen, zodat je gewonnen wendbaarheid kunt inzetten voor de digitale transitie van jouw organisatie.

Beluister de podcast over het Columbusmodel
in 21 minuten ben je op de hoogte van de 21e-eeuwse vaardigheden

Denk verder vooruit dan 1,5 meter
Digitalisering heeft grote impact op ons werk. Dit geldt niet alleen voor het individu,
maar ook voor het collectief: organisaties veranderen. Vaak betekent het dat bestaande hiërarchische structuren herschikt worden naar netwerken. Er wordt meer beroep
gedaan op zelfsturing en het eigen inschattingsvermogen van medewerkers. In de
digitaal verbonden samenleving van vandaag gaat het allang niet meer over de voorsprong in kennis en vaardigheden, maar meer over zijnskwaliteiten die bepalen of we
snel genoeg kunnen schakelen om onze organisaties up-to-date te houden. Het gaat
om zelfkennis en zelfbewustzijn, over alertheid en het vermogen om snel te kunnen
reageren. Met andere woorden: het gaat over wendbaarheid.
Eigentijds leiderschap
De moderne organisatie wordt wel eens vergeleken met een zwerm
spreeuwen. Een zwerm spreeuwen beweegt zich harmonieus en iedere
vogel gaat op in een vloeiende beweging. Maar waar komt de impuls vandaan? Moeten we ons willoos overgeven aan het collectief bewustzijn van
de zwerm? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van het individu in het
geheel? Wat of wie geeft richting?
Het persoonlijk meesterschap van een leidinggevende in een organisatie
vraagt tegenwoordig een extra dimensie: didactische vaardigheden en
veranderkundige kwaliteiten. Want als je wilt dat je organisatie gaat bewegen als een zwerm spreeuwen, die dynamisch pulseert en waarbij ieder
individu zijn eigen koers afstemt op het geheel, dan moet de manier van
leidinggeven hiermee overeenkomen. Want je kunt van medewerkers niet
verwachten dat ze gaan zwermen als spreeuwen wanneer het management voorop blijft vliegen in ganzentrekformatie.

Voor wie?
Je organisatie is overduidelijk in transitie en je draagt verantwoordelijkheid om medewerkers hiervoor te mobiliseren en toe te rusten. Er is in de
organisatie echter niet genoeg besef van urgentie en het is moeilijk om
medewerkers ‘mee te krijgen’. Bij de implementatie van nieuwe werkprocessen is er koudwatervrees en knoppentrainingen beklijven niet. Leidinggeven dreigt te worden tot het blussen van brandjes. Je hebt behoefte aan
reflectie en verdieping. Om even afstand te nemen. Hoe verandert de rol
van mijn organisatie in de wereld door digitalisering? Hoe kan ik daar een
zinvolle bijdrage aan leveren?
Herken je jezelf hierin en wil je je oriënteren wat de impact van digitalisering voor jou betekent als leidinggevende of adviseur? Dan is deze
driedaagse voor jou. Je bent bereid om te onderzoeken hoe wendbaar je
zelf bent. Je kijkt in de spiegel en reflecteert samen met professionals uit
dezelfde sector over je bevindingen. Deze training is speciaal ontworpen
voor leidinggevenden en beleidsmakers binnen het onderwijs en overheid.
Leidinggevenden van o.a. deze organisaties gingen je voor:

Programma
Het Columbusmodel van Hoornstra en Van
Lieshout ligt ten grondslag aan de driedaagse training Digitale Intelligentie. In het
model worden de vaardigheden die we nodig
hebben in een digitaal verbonden samenleving onderverdeeld in:
·
·
·

dragende vaardigheden,
verbindende vaardigheden en
stuwende vaardigheden.

“In de driedaagse ligt de focus op de ontwikkeling van de dragende
vaardigheden: het vermogen tot wendbaarheid, kritische zelfreflectie, ondernemendheid en creativiteit. Het concretiseren van de
vraag wat wendbaarheid is, hoe je het zelf ontwikkelt en hoe je als
leidinggevende anderen daarbij helpt, is de kern van deze
driedaagse.”

1. Kennismaken en afstemmen
Het programma doorloopt drie fases. De driedaagse start in de namiddag met soep en
brood. De eerste avond staat in het teken van aankomen, kennismaken en afstemmen.
We delen de uitkomsten van de individuele voorbereidende opdracht. We stellen onszelf voor: “Wat kom je halen en wat kom je brengen?”

2. Begrijpen en ervaren

Opbrengtsen
De training richt zich op het vergroten
van het zelfbewustzijn, het aanreiken van
tools om veranderingen vanuit de context
tegemoet te treden met een open mind, open
heart en open will (Scharmer), en het onderzoeken van persoonlijke reflexen en weerstanden bij veranderingen.
Het doel van de driedaagse is het merkbaar ontwikkelen van vaardigheden,
waarbij toename van de eigen wendbaarheid voorop staat. Je doorziet dat eigentijds leiderschap impliceert dat je deze wendbaarheid ook bij medewerkers moet kunnen
mobiliseren. Je onderzoekt dit thema en
verrijkt daarmee je eigen inzicht en ontdekt
welke consequenties dit voor jou heeft als manager of bestuurder. Je handelingsrepertoire
breidt uit en je groeit van ik-bewustzijn naar
zelfbewustzijn.

De tweede dag staat in het teken van begrijpen en ervaren. Je maakt diepgaand
kennis met het theoretisch kader, gaat verbanden zien op intellectueel niveau. De afzonderlijke vaardigheden zoals computational thinking en
ondernemendheid worden concreet. Maar je gaat ook ervaren
en het op jezelf betrekken. Je maakt kennis met het model
van de 4 zeeën. Dat doen we door gamification met Expeditie Columbus. Je gaat erop reflecteren. Niet alleen op
jezelf, maar ook wat betekent dit voor je organisatie, voor
je medewerkers?
Vanzelfsprekend wordt er goed gezorgd voor de innerlijke mens
en staat de tweede avond in het teken van gezellig samenzijn,
met een hapje en een drankje.

3. Concretiseren
De derde dag gaan we aan de slag met het concretiseren en
ontwerpen. Hoe kunnen we het geleerde vertalen naar de praktijk? Dat doen we samen op een speelse manier: design based
learning met de Groow Toolkit van studio Tast. De puzzelstukjes vallen
letterlijk op hun plek.

Werkvormen
Minicolleges
Op verschillende momenten wordt een verdiept theoretisch denkkader aangeboden dat
betrekking heeft op het Columbusmodel, het
model van de vier zeeën en het historisch
model, waardoor deelnemers dezelfde taal
leren spreken.

Groepsgesprekken
Het mooie van deze driedaagse is dat je reisgenoten soortgelijke verantwoordelijkheden
kennen, maar in een andere organisatie. Vaak
zelfs uit een heel andere sector. In groepsgesprekken en korte intervisiemomenten ontstaan waardevolle uitwisslingen en leermomenten. Het is fijn om met gelijkgestemden
uit te wisselen. Het geeft verdiept inzicht.

Gamification
Met het bordspel Expeditie Columbus gaan
de deelnemers in groepjes van 4 aan de slag
met de verwerking van hun eigen persoonlijke
kompas. Ze gaan spelenderwijs in gesprek
over eigen vaardigheden en werkhouding. In
welke zee vaar jij? In de zee van Routine &
Vakmanschap of een van de andere 3 zeeën?
En hoe zit dat in jouw organisatie en team?
Welk type interventies zouden van toepassing
zijn?

Design thinking
In een sessie van een dagdeel maken de deelnemers kennis met Design Thinking. We doen
dit aan de hand van Groow, van Studio Tast.
Met deze tool kan met speels gemak een leerproces ontworpen worden. Aan het einde van
het dagdeel wordt een concept opgeleverd.
Bijvoorbeeld van een professionaliseringstraject voor een interne klantgroep.
Deze aanzet kan ook digitaal worden aangemaakt in een online omgeving, zodat deze
naderhand kan worden gedeeld en verdiept.

E-learnings en boek
Deelnemers krijgen ter voorbereiding op de driedaagse
het boek Digitale Intelligentie opgestuurd en toegang tot
de academie Digitale Intelligentie, met diverse relevante
E-learnings.

ColumbusKompas
Intelligent instrument waarmee
21e-eeuwse vaardigheden SMART worden
Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle
21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart te
brengen. Als deelnemer aan de driedaagse ga je
ook aan de slag met het ColumbusKompas. Je leert

Probeer het nu (klik)

in 15 min. je eigen ColumbusKompas

erop te reflecteren, en hoe je aan de hand van het
kompas anderen kan begeleiden in hun professionalisering en persoonlijke groei. Je kunt het
kompas nu al gratis en vrijblijvend uitproberen op:
https://digitaleintelligentie.nl/columbuskompas

De vier zeeën
DYNAMISCHE KWALITEIT

Aanleiding

Ambitie &
Overmoed

Routine &
Vakmanschap

Strijd &
Geweten

DOELBEWUST

TAAKGERICHT

SYSTEEMWERELD

Wanneer een organisatie zich bewust wordt van de noodzaak om nieuwe vaardigheden en attitudes bij medewerkers te ontwikkelen, dringt
de vraag zich op hoe je dit doet. Het Columbusmodel (Digitale Intelligentie, Hoornstra en Van Lieshout, 2019 uitgeverij Business Contact)
biedt een strategisch denkkader waarmee professionals grip krijgen op
dit vraagstuk. Het ColumbusKompas is een praktisch instrument om
ermee aan de slag te gaan.

Initiatief
& Onrust

LEEFWERELD

FLEXIBELE WIL

Leren sturen op soft skills
Omdat de 21e-eeuwse vaardigheden een breed spectrum beslaan en
bovendien meer dan de helft van de vaardigheden zogenoemde soft
skills zijn, is het moeilijk om te sturen op de ontwikkeling van deze
vaardigheden. Het gevaar bestaat dat de 21e-eeuwse vaardigheden
een lege modeterm wordt. Goed gemotiveerde medewerkers doen
aan ‘cherry picking’ en gaan aan de slag met de vaardigheden die het
meest concreet zijn, verzameld in het begrip digitale geletterdheid.
Anderen slaan de ogen ten hemel wanneer nieuwe vaardigheden weer
eens ter sprake komen en zetten de hakken in het zand.

Wat is het ColumbusKompas?
Het ColumbusKompas is net als een regulier kompas een meetinstrument waarmee je kunt bepalen of je op koers bent. Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in
kaart te brengen. Daarmee is het ColumbusKompas een ontwikkelinstrument. Of toegepast in een onderwijscontext: een formatief toetsinstrument. Je stelt ermee vast waar een manager, medewerker, leraar,
leerling of student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een specifieke vaardigheid in een brede context. Het geeft bovendien feedback
over wat er nodig is om dit leerdoel te bereiken.

VASTHOUDENDE WIL
STATISCHE KWALITEIT
copyright Hans Hoornstra 2021

Het model van de vier zeeën
De verhouding van de ontwikkeling van de dragende en verbindende
vaardigheden geeft een indicatie van de werkhouding en dit wordt
grafisch gerepresenteerd in een kruisdiagram. Het kruisdiagram
verdeelt het speelveld in vier kwadranten: de zeeën van Columbus.
Iedereen heeft een bepaalde grondhouding waarmee hij zijn werk doet.
Deze attitude wordt in het model gerepresenteerd door de positie die
je inneemt in het kruisdiagram. Je bevaart één van de vier zeeën. Om
meteen een vooroordeel te ontkrachten: er is geen goede of slechte
zee. We hebben in een organisatie alle zeeën nodig. Maar het verdient
de voorkeur dat niemand het anker uitwerpt en voor onbepaalde tijd
gaat vissen in een beschutte baai. Wanneer de organisatie in transitie
is, moet iedereen in beweging komen. Al is het maar een klein beetje.

Hoe werkt het?
Het ColumbusKompas werkt met vragensets. Speciaal voor het onderwijs zijn er sets voor leerlingen. Deze sets sluiten aan bij het nieuwe
leergebied digitale geletterdheid en de zogenoemde brede vaardigheden met het oog op de implementatie van de nieuwe doorgaande
leerlijnen. Het invullen van een vragenset duurt niet langer dan 20
minuten. Op basis van de antwoorden geeft het ColumbusKompas een
uitslag, die intuïtief leesbaar is. Het ColumbusKompas waardeert de
ontwikkeling van iedere vaardigheid ten opzichte van het gewenste niveau en geeft adaptieve feedback.

Serious gaming
Het ColumbusKompas is dus een ontwikkelinstrument, waarmee de
21e-eeuwse vaardigheden SMART worden. Omdat het ColumbusKompas is gebaseerd op de metafoor van de ontdekkingsreis biedt het ook
een prettige context voor ontwikkelgesprekken (bijvoorbeeld: “Wat
komt er op je af?”, “Heb je een helder doel voor ogen?” en “Ervaar je
voldoende ruimte om vrij te bewegen?”).
Tijdens de driedaagse ga je zelf aan de slag met het ColumbusKompas
en de verwerking door middel van Expeditie Columbus (serious gaming), waardoor je het theoretisch kader praktisch vertaalt. Je krijgt
inzicht in hoe de samenhang van vaardigheden bij jezelf werkt, met als
doel om deze vaardigheden naderhand te kunnen ontwikkelen bij je
medewerkers.

De trainers
De trainers (Cornalien Stolker en Hans Hoornstra) hebben ieder hun eigen ontwikkelingspad
gevolgd en elkaar gevonden in hun passie voor bewustzijn. Hun gemeenschappelijke visie is
gebaseerd op het boek Digitale Intelligentie en de methodiek van Essentiecoaching, ontwikkeld
door Lenne Gieles en Hen Straver. Ecem Kok vult het team aan als co-trainer. Zij is psycholoog.

Hans Hoornstra - schrijver, ondernemer, trainer en spreker
“We hebben enkel onze aandacht.”
Ik heb ruime ervaring binnen overheid en onderwijs. In samenwerking met Wijnand van Lieshout
heb ik een authentieke visie ontwikkeld op personeelsontwikkeling. In ons boek Digitale Intelligentie, mijn lezingen en trainingen breng ik de invloed van digitale ontwikkelingen op vaardigheden op heldere manier in kaart. De historische context en het Columbusmodel zijn eenvoudig te
begrijpen (‘dat ik dat niet eerder zag!’) en bieden concrete handvatten voor praktische toepassing.

Cornalien Stolker - trainer & vakvrouw in persoonlijke ontwikkeling
“Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.”
Sinds 2003 ben ik werkzaam als (leiderschaps)trainer en coach en als begeleider van verandering in organisaties. Ik volgde diverse opleidingen, onder meer bij Landmark Education, Margriet
van Bentem, Opleiding EssentieCoaching en De Baak. Leerde van mijn werk bij en met klanten,
het geven van opleidingen bij De Baak, Opleiding EssentieCoaching en Systemisch TransitieManagement. In mijn rol als trainer breng ik de rust en het vertrouwen die nodig zijn om te kunnen
leren. Maar ook de scherpte in de analyse om verandering te brengen en vanzelfsprekendheden
te doorbreken. Door te leren en ontwikkelen ontsluiten zich nieuwe mogelijkheden en ongedachte perspectieven. Daar houd ik van. Zowel in mijn werk, als in mijn persoonlijk leven.

Ecem Kok - co-trainer, psycholoog
“Het leven is net als zeilen, ook met tegenwind kun je vooruitgaan.”
Ik studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht (Mental Health) en
werk inmiddels al weer een paar jaar als psycholoog bij U-center in Zuid Limburg. Ik heb veel
ervaring met groepswerk en met mijn natuurlijk enthousiasme breng ik mensen in beweging. Ik
heb een aanstekelijke activerende energie, die ik dagelijks inzet om mensen te ondersteunen in
hun persoonlijke groei.

direct aanmelden www.digitaleintelligentie.nl

info www.digitaleintelligentie.nl/driedaagse

Bekijk testimonials van eerdere deelnemers
...en maak kennis met de trainers

Waar
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
[locatie kan afwijken per bijeenkomst, kijk voor
actuele informatie altijd op de site.]
Wanneer
De driedaagse wordt van woensdagmiddag tot
vrijdag middag gegeven. Kijk voor actuele data op
de site.
Binnenloop woensdag 17:00,
Start woensdagavond met soep en brood.
Programma start om 18:30.
afronding vrijdagmiddag 17:00
Kosten
•		
		
•		
		
		

Reguliere deelnamekosten: 		
€ 2.500 excl. BTW p.p.
Kom je samen met een of 		
meer collega’s dan betaal je
€ 2.375 excl. BTW p.p.

minimaal aantal deelnemers: 10
maximaal aantal deelnemers: 25
Vanzelfsprekend volgen wij strikt de adviezen van
het RIVM m.b.t. COVID-19.
Deelnamekosten zijn inclusief overnachting en alle
maaltijden en dranken t/m het diner. Wanneer je
daarna nog iets wilt drinken, dan zijn deze kosten
voor jou. Alle andere kosten zitten in de deelameprijs. Alle deelnemers krijgen na aanmelding kosteloos het boek Digitale Intelligentie toegezonden.
Hoe aan te melden
Aanmelden via de website
www.digitaleintelligentie.nl
Certificaat van deelname
Wanneer je deelneemt aan deze training ontvang
je na afloop een officieel certificaat van deelname
en een edubadge.
Contact en meer informatie
Alle informatie vind je op de website
www.digitaleintelligentie.nl
Voor vragen kun je contact opnemen
met Hans Hoornstra: hans@digitaleintelligentie.nl
of 06-21826615.
Voorwaarden
Deze training is een activiteit van de Stichting Digitale Overheid.
De algemene voorwaarden van de stichting zijn van toepassing.
U kunt deze downloaden via www.digitaleoverheid.org. Op
verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar.
De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van
een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het
Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt
de stichting rekening met recente beleidsontwikkelingen op het
gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij
de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie). De
stichting levert haar bijdrage door vanuit een breed nationaal
en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve
ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te
organiseren. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het
functioneren van de Academie Digitale Overheid. De stichting is
onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.
info@digitaleoverheid.org
KvK-nummer: 58748016
BTW-nummer: NL8531.64.678.B01
IBAN: NL23INGB0006316246

