
Wanneer de i het hart van je organisatie raakt



Het verschil maken

Innovatie wordt meestal geschreven 

met de hoofdletter I van ICT. 

De implementatie gaat meestal niet 

zonder slag of stoot. Hoe kunnen we 

onze mensen beter voorbereiden en 

toerusten?

HiRT biedt een antwoord op deze 

vraag. Uw afdelingen HR en IT slaan 

met HiRT de handen ineen om het 

voortouw te nemen in de veranderop-

gave van de organisatie.

Door nieuwe IT systemen verandert het werk. Dat is voor medewerkers ingrijpend. En verwarrend voor 

leidinggevenden omdat medewerkers die in een privéomgeving met plezier gebruik maken van digitale 

toepassingen, daar aan de andere kant van het loket, als professional, moeite mee hebben.

Native Consulting en het instituut Digitale Intelligentie bieden gezamenlijk het programma HiRT aan 

voor overheidsorganisaties, die niet alleen systemen willen innoveren, maar ook willen investeren in 

de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers.  

Het programma HiRT is gebaseerd op het gedachtegoed zoals beschreven in het boek Digitale Intelli-

gentie (Hoornstra en Van Lieshout, uitgeverij Busness Contact 2019) en met name op het zogenoemde 

Columbusmodel.

HiRT bestaat uit 6 sessies en heeft als opbrengst concrete ontwikkelprogramma’s voor diverse  

interne doelgroepen. Het programma kan hybride worden verzorgd (combinatie online en offline),  

en wordt ondersteund met professionele E-learnings en individuele coaching naar behoefte.  

Zorg dat HR en IT elkaar de liefde verklaren

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

https://open.spotify.com/episode/4wN5ARiDTgrCsuRaS3pZNB?si=Z6Dk4yYmRkqmzjAitJk9Vw
https://open.spotify.com/episode/4wN5ARiDTgrCsuRaS3pZNB?si=Z6Dk4yYmRkqmzjAitJk9Vw


HR en IT slaan de handen ineen

Voorheen konden de afdelingen HR en IT los van elkaar functioneren, maar innovatie die door  digitale 

technologie gedreven wordt, heeft een veel grotere impact op werkprocessen en mensen dan eerdere 

transities. De stap van een typemachine naar een standalone computer was bijvoorbeeld minder in-

grijpend dan de huidige overstap naar datagedreven werken. Digitale transitie betekent niet alleen het 

optimaliseren van taken maar vooral het opnieuw ontwerpen van processen met grote consequenties 

voor het handelingsperspectief en vaardigheden van medewerkers. 

De afdelingen HR en IT staan daarom voor een gemeenschappelijke veranderopgave. Samen vormen 

ze de innovatiemotor van de organisatie. Een goede afstemming tussen deze twee afdelingen is een 

voorwaarde voor een succesvolle digitale transitie. De samenwerking tussen HR en IT heeft niet lan-

ger het karakter van twee sprinters in een estafetteteam, waarbij ieder zijn eigen afstand loopt en het 

stokje overdraagt. De samenwerking waar behoefte aan is, is co-creatie waarbij HR en IT gezamenlijk 

nadenken over de impact van nieuwe processen en de toerusting van medewerkers, die daarvoor no-

dig is. Met deze doelstelling voor ogen is het HiRT programma ontworpen.



Hoe ziet HiRT er in de praktijk uit?

HiRT is een programma met een doorlooptijd van 4 tot 6 maanden. Er doen ca. 12 HR medewerkers en 

12 IT medewerkers aan mee. De totale belasting is 7 dagdelen en ca. 7 uur zelfstudie. De deelnemers 

werken in samengestelde teams, bij voorkeur in viertallen: 2HR en 2 IT. De teams leveren na afloop 

een concreet ontwerp op voor een leertraject voor een interne doelgroep. De teams werken dus aan 

een actuele casus en gebruiken het HiRT programma om tot een concrete oplossing te komen, die de 

organisatie kan gebruiken. Bij 24 deelnemers zijn er dus 6 teams die ieder voor zich een eigen leertra-

ject ontwerpen.

In totaal zijn er 6 bijeenkomsten, waarvan 5 keer een half dagdeel en 1 keer een hele dag. De trainin-

gen en workshops, worden ondersteund door E-learnings in onze online leeromgeving. Alle deelne-

mers ontvangen het boek Digitale Intelligentie en meerdere whitepapers. 

Opbrengsten

A. HR en IT spreken dezelfde taal.

B. HR en IT zijn zich bewust dat hun samen-  

 werking essentieel is voor de transitie van  

 de organisatie.

C. HR en IT werken samen op basis van co- 

 creatie met betrekking tot:

• de selectie en de inrichting van systemen en  

 werkprocessen; 

• het ontwerp van leertrajecten voor toerusting  

 van medewerkers.

Deelnemers leveren een concreet professionali-

seringstraject op voor een interne doelgroep.

https://youtu.be/G_SdnYltGHs
https://youtu.be/KvAEa0N_gmQ
https://youtu.be/KvAEa0N_gmQ


Sessie 1
Sessie 2 Sessie 3

Intro Columbusmodel
In deze eerste sessie nemen de deelnemers 

kennis van het historisch model en het Co-

lumbusmodel. Daarmee wordt duidelijk wat 

de maatschappelijke context is van digita-

lisering en de consequenties voor de vaar-

digheden die nodig zijn in een digitaal ver-

bonden samenleving.

Na afloop van deze bijeenkomst volgen 

deelnemers individueel een e-learning en 

vullen ze het Columbuskompas in.

Gamification future skills 
Met het bordspel Expeditie Columbus gaan 

de deelnemers in groepjes van 4 aan de 

slag met de verwerking van hun eigen per-

soonlijke kompas. Ze leren elkaar beter ken-

nen, doordat ze in gesprek gaan over hun 

eigen vaardigheden en werkhouding. In wel-

ke zee vaar jij? In de zee van Routine & Vak-

manschap of een van de andere 3 zeeën?

Tijdens de sessie komen de deelnemers 

erachter welke persoonlijke leeropgave ze 

hebben in relatie tot hun eigen afdeling.

Eigen opdracht definiëren 
Voor deze sessie, vullen de afdelingen waar-

voor leertrajecten worden ontwikkeld (de 

interne klanten), het Colubuskompas in.

Iedere groep van 4 deelnemers (2 HR en 

2 IT) gaat aan de slag met een concreet 

vraagstuk van een interne klant. Deze ses-

sie wordt begeleid en door middel van 

SCRUM wordt de groepsopdracht onder-

zocht en helder afgepaald. 

Na deze sessie is de gezamenlijke opdracht 

van een groepje helder geformuleerd.

https://digitaleintelligentie.nl/columbuskompas/


Verdiept theoretisch kader Presenteren E-learnings
Deelnemers krijgen gedurende HiRT toe-

gang tot de academie Digitale Intelligentie. 

online ondersteuning

Rob Cortjens 

Partner bij Native Consulting 

r.cortjens@nativeconsulting.nl 

085 - 401 29 87

Hans Hoornstra 

oprichter Instituut Digitale Intelligentie 

hans@digitaleintelligentie.nl 

06 - 21 82 66 15

Sessie 4

Sessie 5 Sessie 6

De conceptleertrajecten zullen tal van vra-

gen oproepen. Tijdens deze sessie wordt 

een verdiept theoretisch denkkader aange-

boden dat betrekking heeft op de individue-

le vaardigheden, waardoor deelnemers de-

zelfde taal leren spreken.

De deelnemers werken de concepten verder 

uit tot een concreet plan van aanpak.

De deelnemers presenteren voor de groep 

hun opbrengsten, in aanwezigheid van de 

opdrachtgever. Wat is er geleerd op per-

soonlijk vlak? Wat is er geleerd als afdeling? 

Hoe kijken we hierop terug en wat is een 

volgende stap?

Samen ontwerpen 
De vierde bijeenkomst is een sessie van een 

hele dag (twee aaneengesloten dagdelen). 

In het ochtenddeel maken de deelnemers 

kennis met Design Thinking. We doen dit 

aan de hand van Groow. 

Met deze tool kan met speels gemak een 

leerproces ontworpen worden. Aan het 

einde van de dag wordt een concept opge-

leverd van een professionaliseringstraject 

voor een interne klantgroep.

Deze aanzet wordt ook digitaal aangemaakt 

in een online omgeving, zodat deze nader-

hand kan worden gedeeld en verdiept.

Ter voorbereiding op de volgende 

trainingsbijeenkomst volgende deelne-

mers een aanvullende e-learning. 

mailto:r.cortjens%40nativeconsulting.nl%20?subject=
mailto:hans%40digitaleintelligentie.nl?subject=

