Over de Stichting Digitale Overheid

Visie

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, zoals de jaarlijks terugkerende Dag
van de Digitale Overheid. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de
Academie Digitale Overheid. De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.

Onze samenleving en overheid
verandert snel onder invloed van
digitalisering. Dit vergt veel van de
beschikbare technische infrastructuur. De technische mogelijkheden
hebben zich de laatste jaren snel
ontwikkeld. Maar wat technisch
mogelijk en wenselijk is, vereist ook
een nieuwe manier van organiseren,
werken en vooral van denken. Om
de digitale overheid in te richten, is
een andere attitude en zijn andere
vaardigheden noodzakelijk, bij zowel overheid als samenleving: zogenoemde Future Work Skills.
Over de visie op digitalisering bij de
overheid is recent een voorpublicatie
verschenen. U kunt deze aanvragen via
www.digitaleintelligentie.nl
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Aanleiding

Opbrengsten

Digitalisering heeft een grote impact op het functioneren van de overheid. Niet alleen worden
nieuwe systemen in gebruik genomen en veranderen werkprocessen: de rol van overheidsorganisaties verandert fundamenteel. Veel overheden ondergaan hierdoor ingrijpende verandertrajecten. De overtuiging vat post dat leren een belangrijke voorwaarde is voor deze transities.
Wanneer een kritische massa van individuele medewerkers leert, groeit de hele organisatie. We
noemen dit: leren als transitiestrategie. Deze strategie is het fundament van de Academie Digitale Overheid.

Ambtenaren worden toegerust met
vaardigheden toegespitst op de huidige en toekomstige werkzaamheden,
maar ook met vaardigheden die van
belang zijn in het kader van mobiliteit.

De Academie is ontworpen voor overheden die in transitie zijn en hun medewerkers willen
toerusten met de vaardigheden die nodig zijn om tegemoet te komen aan de eisen van een
verregaand gedigitaliseerde samenleving.

Wat is de Academie Digitale Overheid?
De Academie Digitale Overheid verzorgt blended modulair onderwijs. De modules worden
aangeboden in een combinatie van een online en offline leeromgeving en worden doorlopen in
een peergroup. Hoewel het deels afstandsonderwijs (e-learning) betreft, is het dus geen individueel onderwijs.
De toerusting gaat verder dan het verwerven van kennis of het zich eigen maken van een werkwijze. Het gaat om ingrijpende veranderingen in attitude, overtuiging en gedrag.
Medewerkers doorlopen één module per maand. De modules zijn divers en mediarijk. Samenwerken en interactieve multimediale werkvormen maken een belangrijk onderdeel uit van het
leertraject. De deelnemer krijgt begeleiding van een interne coach, die op zijn beurt extern
door de stichting wordt ondersteund.

Doordat niet een enkele medewerker
een leerproces doorloopt, maar een
groep, wordt uw organisatie lerend.
Het ontwikkelen van Future Work
Skills wordt een voortdurende onderstroom. Dit is een constructieve kracht
die de transitie van uw organisatie
ondersteunt.
Modules kunnen op maat worden
aangepast zodat deze nog beter aansluiten bij lokale vraagstukken.
Uw medewerkers bouwen een digitaal
portfolio op dat extern deelbaar is.

Het curriculum
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er vier domeinen zijn waar we ons in
moeten bekwamen om klaar te zijn voor de toekomst: Interpersoonlijke vaardigheden, Intrapersoonlijke vaardigheden, Digitale vaardigheden en Denkvaardigheden. Dit zijn dan ook de domeinen waar de Academie zich op richt in drie
gangen: Basis Future Work Skills (FWS), Master I en Master II. De doorlooptijd van
Basis FWS is 6 maanden: één module per maand.
•		Introductiemodule
•		Module Samenwerken
•		Module Zelfregulatie
•		Module Mediawijsheid
•		Module Creativiteit
•		Twee bonusmodules: Blockchain en Robotica.
Iedere module bestaat uit origineel videomateriaal, interactieve verwerkingsopdrachten, luisterteksten en verdiepingsmateriaal.
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Het individu als drager van de transitie
De transformatie van de organisatie, die noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de eisen van
deze tijd, onderscheidt zich ten opzichte van eerdere reorganisaties doordat deze enkel mogelijk
is door de transformatie van de individuele medewerker. Alleen hij of zij kan de drager zijn van de
transitie. Een belangrijk gegeven is dat niemand een andere persoon kan veranderen. Dat kan hij
of zij alleen zelf. Anderen kunnen hierbij wel helpen. Dit beseffende is het niet zo verwonderlijk
dat leren in de organisatiecontext een oplossing kan bieden. Door de persoonlijke groei van de
medewerkers groeit de organisatie ook.

Leren: geen individuele keuze
Tot slot: welke organisatiestrategie staan wij voor? Vanuit het gegeven dat leren zowel een
persoonlijke component als een organisatiecomponent heeft, dient er een gezamenlijke verantwoordelijkheid te ontstaan tussen de persoon die leert en de organisatie. De organisatie is ook bij
uitstek het platform van leren. De organisatie kan alleen een lerende organisatie zijn, wanneer de
individuele medewerkers leren. Zoveel mogelijk medewerkers leren tegelijkertijd zoveel mogelijk
hetzelfde en oefenen het geleerde, omge-zet in nieuwe vaardigheden, in hun directe praktijk. Dit
geldt voor alle lagen van de organisatie. Leren wordt zo het nieuwe normaal, van leidinggevende
tot operationeel medewerker.
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U sluit met een relatief
kleine investering veel
medewerkers aan.
Deelname heeft een
brede en duurzame
invloed op de ontwikkeling van uw organisatie.

Uw investering
De Academie is ingericht om groepen medewerkers van een organisatie
tegelijkertijd te bedienen. Daarin schuilt de kracht. Het is mogelijk om
met een kleine groep te starten (vanaf 10 medewerkers). Deelname is
voor minimaal 6 maanden, waarin de Basis FWS kan worden doorlopen.
U kunt op ieder gewenst moment starten met de Academie.
Vanaf 100 deelnemers per organisatie moet u rekening houden met
kosten van €15 per deelnemer per maand. Bij minder deelemers geldt
een staffelprijs. Ter indicatie:
10 deelnemers		€75 per deelnemer per maand
30 deelnemers		€57 per deelnemer per maand
70 deelnemers		€35 per deelnemer per maand
100> deelnemers		€15 per deelnemer per maand

Instapmodel
Instappen vanaf 10 deelnemers voor 6 maanden.
Prijs afhankelijk van aantal deelnemers.
Bij 10 deelnemers 75 euro. Dit loopt lineair
af tot 15 euro bij 100 deelnemers.

kosten per maand per deelnemer

€ 75

Implementatie
Bij 100 en meer deelnemers
vast laag prijsmodel
van 15 euro per deelnemer

€ 15

10

aantal deelnemers (minimaal 10)

100 >

Draagvlak
Het is raadzaam om bij aanvang sleutelspelers
en management in de organisatie te betrekken
bij de Academie. Hiertoe verzorgen wij (optioneel en tegen marktconforme prijs) een intake
en kick-off van twee dagdelen voor management en sleutelspelers in uw organisatie.
Studiebelasting
De Basis FWS bestaat uit 6 modules, die elk
één maand in beslag nemen. Er is sprake van
een studiebelasting van 5 uur per maand.
Daarnaast zijn medewerkers 5 uur per maand
bezig met verwerkingsopdrachten, die worden
ingebed in de reguliere werkzaamheden. Deze
training-on-the-job levert dus geen extra belasting op de organisatie.

Wij komen graag met u in gesprek,neem
contact op voor een vrijblijvende afspraak
wijnand@digitaleoverheid.org
www.digitaleoverheid.org
06-51348471

