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Digitale intelligentie (dq) is het vermogen om alert, verstandig 
en behendig te schakelen tussen vaardigheden die een digitaal 
verbonden samenleving van ons vereist. Door de toenemende 
infiltratie van technologie in onze directe omgeving dreigt de mens 
de zwakste schakel te worden. In het verleden konden we ons nog 
aanpassen aan de snelheid en complexiteit van veranderingen. Nu 
lukt dat vaak niet meer; het tempo is te hoog. Zo hoog dat dynamiek 
de nieuwe status quo is.

Om hier als leidinggevende en professional mee om te leren gaan 
is, naast bewustwording en inzicht, een continu proces van leren 
en verankeren van de juiste vaardigheden noodzakelijk. Hoornstra 
en Van Lieshout ontwikkelden een verfrissend denkkader en bieden 
prakische handreikingen om je digitale intelligentie te ontwikkelen.

‘Het boek Digitale intelligentie helpt ambtenaren om 
de burger nu écht centraal te stellen en concreet 
met zichzelf aan de slag te gaan.’ – Jan van Ginkel, 
concerndirecteur/loco-provinciesecretaris provincie 
Zuid-Holland

‘Hoornstra en Van Lieshout bieden waardevolle 
inzichten en een praktische aanpak met betrekking 
tot de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt.’ 
– Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt 
Randstad Groep Nederland
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‘Het onderwijs moet 21st century skills 
inbedden in het curriculum. Maar hoe 
verhouden de diverse vaardigheden 
zich onderling? Hoornstra en 
Van Lieshout beantwoorden deze 
belangrijke vraag.’ – Loek Hermans, 
voormalig minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap
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WAT JE MOET WETEN, LEREN EN DOEN IN 
EEN DIGITAAL VERBONDEN SAMENLEVING
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