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Het draait om jou!
Van 23 t/m 27 november 2020 organiseert de Stichting Digitale Over-

De spreeuw als metafoor

heid in samenwerking met Perron2030 en met dank aan goldpartner

“Het persoonlijk meesterschap

SkillsTown de WEEK van de Digitale Overheid. Met een inspirerend

van een leidinggevende in een

online programma helpen we (semi-)overheden die te maken hebben

een extra dimensie: didactische

met digitale transities en de toerusting van ambtenaren met future

vaardigheden en veranderkun-

work skills. Je kunt individueel deelnemen, of als team.

dat je organisatie gaat bewegen

organisatie vraagt tegenwoordig

dige kwaliteiten. Want als je wilt
als een zwerm spreeuwen, die
dynamisch pulseert en waarbij

Aanleiding

ieder individu zijn eigen koers

In een digitaal verbonden samenleving wordt de overheid gedwongen mee te bewegen met een

afstemt op het geheel, dan moet

dynamische omgeving. Organisaties transformeren. Werkwijzen veranderen. Hierdoor wordt

de manier van leidinggeven

een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden: 21e-eeuwse vaardigheden.

hiermee overeenkomen. Je kunt

Wij, de stichting Digitale Overheid en onze partner Perron2030, hanteren het Columbusmodel
van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit model brengt de vaardigheden in logische samenhang.
Op basis van het gedachtegoed van Digitale Intelligentie (Hoornstra en Van Lieshout, Business
Contact 2019) heeft de stichting Digitale Overheid in overleg met Perron2030 een breed aanbod geformuleerd waar overheidsorganisaties hun voordeel mee kunnen doen.

van vogels niet verwachten dat
ze gaan zwermen als spreeuwen
wanneer de leiding blijft vliegen
in een ganzentrekformatie.”
(uit Digitale Intelligentie,
Hoornstra en Van Lieshout,

Het thema van de WEEK van de Digitale Overheid
Het thema van de WEEK van de Digitale Overheid 2020 is: Het draait om jou! Het gaat om de
vaardigheden van iedere individuele ambtenaar. Pas wanneer iedere medewerker deze ontwikkelt, wordt de organisatie wendbaar. Het collectief is pas wendbaar wanneer ieder individueel
lid dat is, net zoals een zwerm spreeuwen. We sluiten tijdens de WEEK aan bij concrete vraagstukken die u kent vanuit de dagelijkse praktijk binnen de Publieke Dienstverlening, het Sociaal
Domein, het Fysieke Domein en Bedrijfsvoering. Deze benaderen wij vanuit vier toonaangevende vaardigheden: wendbaarheid, informatievaardigheden, samenwerken en ondernemendheid.

Business Contact 2019)

Wat?
De WEEK van de Digitale Overheid
Waarover?
Over nieuwe vaardigheden van ambtenaren
die noodzakelijk zijn door verregaande digitalisering.
Wanneer?
Maandag 23 tot vrijdag 27 november 2020
Hoe laat?
Dagelijks 10:00 tot 16:35
Voor wie en wat kost het?
• individuele ambtenaren (€375 p.p., doe je met een paar collega’s
mee, dan daalt de deelnameprijs tot wel €225 p.p.)
• teams van 30 medewerkers (€150 p.p.)
Waar?
Online.
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Individuele deelname: Online Congres
Als individuele deelnemer worden bestuurders, directies, managers
en alle ambtenaren uitgenodigd die te maken hebben met het
thema digitalisering. Tijdens de WEEK van de Digitale Overheid
ontmoet u tal van collega-bestuurders en ambtenaren met gelijksoortige verantwoordelijkheden en uitdagingen. Iedere dag van
de WEEK van de Digitale Overheid opent met een inspirerende
plenaire keynote. In het hart van de dagen zijn er presentaties en
workshops. U stelt als individuele deelnemer vrij uw eigen programma samen uit bijna 50 inhoudelijke sessies, met de tijdsbelasting die
bij u past. U kunt alle sessies ook naderhand terugzien, omdat alles
wordt opgenomen.

Deelnemen als organisatie:
een impuls voor uw hele afdeling of team
Wanneer u deelneemt als team krijgt u een teamcoach toegewezen
die u en uw team deze week begeleidt. U gaat aan de slag aan de

Academie Digitale Overheid

hand van uw eigen probleemstelling. U volgt de sessies in het pro-

Alle deelnemers van de WEEK van de Digitale Overheid, zowel de

gramma die samenhangen met uw eigen domein: bedrijfsvoering,

individuele deelnemers als de deelnemende organisaties, krijgen

het fysiek, publiek of sociaal domein. Op gezette momenten in de

in oktober toegang tot de Academie Digitale Overheid. Daar staat

week zijn er online teamcoachingsbijeenkomsten en dagelijks zijn

dan een viertal videocolleges voor hen klaar, ter voorbereiding op

er meerdere sessies die aansluiten bij de doelstelling die u zichzelf

het congres. De colleges gaan over de 21e-eeuwse vaardigheden

gesteld heeft deze week. Dus in plaats van één dagvullende con-

(het Columbusmodel) en diverse casus vanuit de verschillende

gresdag, is uw team gemiddeld twee uur per dag in deze week bezig

domeinen (bedrijfsvoering, sociaal en fysiek domein en publieke

met een online congres. Alle sessies worden opgenomen en dus

dienstverlening). Het betreft hoogwaardig uniek lesmateriaal, dat

ook op een later tijdstip terug te kijken. Mensen blijven flexibel in

zelfstandig wordt bekeken door iedere deelnemer ter voorbereiding

hun agenda. Deelnemen als organisatie is bij uitstek geschikt om

op de WEEK. Hierdoor is er sprake van een gemeenschappelijk aan-

geconcentreerd en professioneel begeleid te onderzoeken op welke

vangsniveau en kan in de WEEK zelf meer ruimte worden genomen

manier uw team kan bijdragen aan de transitie van de organisatie. In

voor verwerking en interactie. Daarnaast publiceert de stichting een

de bijzondere tijden waarin veel thuis wordt gewerkt, is er nu einde-

aantal digitale magazines met artikelen die aansluiten bij het onder-

lijk weer eens een activiteit die je samen kan doen: de WEEK van de

werp. Hierdoor worden de deelnemers optimaal voorbereid op de

Digitale Overheid.

WEEK van de Digitale Overheid.

Jim Stolze: Algoritmisering, wen er maar aan.

Aanmelden individuele deelname
Individuele deelname aan het congres kost €375. Dit is inclusief
toegang tot de colleges op de Academie Digitale Overheid. Doe je
met een paar collega’s mee, dan wordt het goedkoper.

Aanmelden als team of organisatie
Wanneer u deelneemt als team, dan krijgt u 30 toegangskaarten
voor uw organisatie. U betaalt dan 150 euro per kaart (€ 4.500 totaal). Iedere deelnemer krijgt ook toegang tot de online colleges die
ter voorbereiding op de WEEK worden aangeboden. Wij adviseren
om uw team gedurende de week te laten coachen door een ervaren
coach (maar dit is geen verplichting). De coach stemt met u de
doelstelling af en er zijn gedurende de week drie teamcoachingsessies. De kosten voor de teamcoach zijn additioneel € 1.500.

Deelnemen als partner
Commerciële partijen die een bijdrage leveren rondom vraagstuk-

Anett Numa: e-Estonia

ken die samenhangen met de digitalisering van de overheid zijn
welkom als partner. Dit kan in de vorm van spreektijd en aanwezigheid op het virtueel ontmoetingsplein. De stichting vraagt deelnemers voor aanvang naar hun interesses, en kan hen matchen met
partners in persoonlijke afspraken van 20 minuten. Heeft u interesse
om zichtbaar te zijn tijdens het online congres? Neem contact met
ons op.
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Danielle Braun: Corporate Tribes en Samenwerken

De WEEK van de Digitale Overheid richt zich op de ontwikkeling van zogenoemde
soft skills bij ambtenaren. We koppelen de vaardigheden aan urgente thema’s die
spelen op diverse domeinen. Vanzelfsprekend zijn alle 21e-eeuwse vaardigheden
relevant in alle domeinen. In onderstaande paragrafen lichten we telkens één vaardigheid uit in relatie tot een specififiek domein, zodat het heel concreet wordt.

Wendbaarheid in het sociaal domein

Samenwerken in het fysieke domein

Vijf jaar geleden is de verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen

“De omgevingswet is een veranderopgave die een integrale denk- en

overgedragen aan gemeenten. Dit had drie decentralisaties tot gevolg:

werkwijze vraagt met externe partijen, maar zeker ook binnen de

Awbz naar Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Maar er zijn

eigen organisatie.” Iedereen die maar enigszins betrokken is bij de

voor gemeenten weinig middelen bij gekomen voor deze nieuwe ta-

implementatie van de omgevingswet kent dit zinnetje.

ken, waardoor de beoogde nieuwe werkwijze moeizaam van de grond
komt. Er wordt voldaan aan de minimale eisen van de wet, maar
vaak niet meer dan dat. Er is behoefte aan organisatie-overschrijdende samenwerking, terwijl interne samenwerking vaak al een uitdaging
is. We hebben vaak te maken met schotjes en potjes. Op welke manier
is hier een doorbraak in te forceren? Of in ambtelijke termen: hoe kunnen we de transitie vorm en inhoud geven? Het systeem is hardnekkig
en medewerkers worden vaak zo aangestuurd dat zij zich verschuilen
achter ‘werken volgens de regels’, terwijl werken volgens de bedoeling
gewenst is. We willen eigenlijk meer inspelen op wat de samenleving
van ons nodig heeft. We hebben minder regulering nodig en meer
wendbaarheid.
Maar hoe ontwikkel je wendbaarheid? De rol voor de gemeente is
nieuw. Bovendien is het voor medewerkers van gemeenten ook nieuw
om te opereren in een dynamische context met degene die het betreft
(de initiatiefnemer of hulpbehoevende), zijn/haar gezinssysteem en
tal van andere betrokken partijen. We moeten leren om het vraagstuk
centraal te stellen en voortdurend afgestemd te zijn op de omgeving.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet zorgen dat alle informatie voor het aanvragen voor vergunningen in de fysieke leefomgeving voor iedereen snel inzichtelijk is. Het dwingt alle betrokken partijen tot intensieve samenwerking. Eerst was het nog de verwachting
dat het DSO vanzelf gevuld zou worden. Nu dringt bij de betrokken
partijen het besef door dat zij zelf de informatie geacht worden aan
te leveren, en dat hier afstemming over zal moeten plaatsvinden. De
kwaliteit van het omgevingsloket hangt dus af van de kwaliteit van de
samenwerking en de samenhang van informatie die door verschillende partijen wordt geleverd. Momenteel zijn de provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten hier druk mee doende.
Deze samenwerking beperkt zich niet tot overheden. Initiatiefnemers,
iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving, worden geacht in gesprek te gaan met de omgeving in de vorm van een omgevingsdialoog.
De omgevingsdialoog is bedoeld om aandacht te besteden aan de
wensen en zorgen van de omgeving wanneer het gaat om de ruimtelijke gevolgen van een bouwplan. Gemeenten zijn bezig met het bepalen
van de beleidsmatige kaders van de te voeren omgevingsdialoog, hoe

Wendbaarheid is het vermogen om te reflecteren op bestaande over-

zij gaan toezien en in welke mate zij bereid zijn initiatiefnemers te

tuigingen, eigen denkpatronen en gedrag, en dan anders te handelen

faciliteren.

wanneer een veranderende context dat vereist. Wendbaarheid vraagt
nu meer dan ooit zelfbewustzijn en een alerte omgevingsbewustheid.

Een ander fenomeen dat zijn intrede doet, is de omgevingstafel. Initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een vooroverleg met alle belanghebbenden. Overheden, externe partijen als het waterschap of de
veiligheidsregio, maar ook omwonenden kunnen hierbij uitgenodigd
worden. De bedoeling van dit overleg is om te komen tot een integraal
advies op basis waarvan het plan kan worden aangepast om zo de
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formele aanvraag in te kunnen dienen, waarna de gemeente deze
binnen acht weken af kan handelen.
Deze nieuwe werkwijze vraagt om een flexibele en wendbare organisatie, waarin samenwerken een prominente rol inneemt. Hier besteden we aandacht aan op de Dag van de Digitale Overheid.

www.digitaleoverheid.org

Ondernemendheid in het publieke domein

Informatievaardigheden in bedrijfsvoering

Voor het derde jaar op rij kennen gemeenten een groei in de ge-

Het uitwisselen van gegevens ge-

meentelijke personeelsbezetting. Dit is opmerkelijk omdat er juist bij

beurt steeds meer digitaal. Digi-

burger- en publiekszaken krimp wordt verwacht. Directe aanleiding

talisering, big data, open data en

hiervoor is de impact van het internet. En het einde is nog niet in

werken in de cloud zorgen voor

zicht. Gemeenten staan voor wat betreft hun dienstverlening aan de

veranderingen in de samenleving.

vooravond van een megaoperatie: vrijwel alle functies in dit domein

Gemeenten ontkomen er niet

gaan veranderen door digitalisering, verandering van wet- en regel-

aan in te spelen op deze ontwik-

geving, ontwikkelingen op het terrein identiteitsvaststelling en fraude-

kelingen. De beschikbaarheid

preventie, en ten slotte door een andere kijk op de rol van burgers en

van data en deze slim benutten

ondernemers.

biedt ongekende mogelijkheden.

Het credo ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ vraagt
niet alleen om andere kennis over de werking van processen en techniek, het vraagt vooral om intrinsieke motivatie van managers en
medewerkers: een andere houding en gedrag. In het Columbusmodel
noemen we dat ondernemendheid: het vermogen om niet te denken
in belemmeringen en te handelen vanuit het systeem, maar te denken
vanuit kansen en te handelen vanuit de leefwereld en de bedoeling.
Zeker in situaties waarin functies verdwijnen of verkleuren is het nodig
om ondernemendheid te stimuleren. Niet afwachten, maar erop af!
Dat vraagt zelfkennis, lef, moed, doelgerichtheid en besluitvaardigheid.
Deze vaardigheden zijn te ontwikkelen.

Sterker nog: het zal noodzakelijk
zijn voor iedere gemeente om
haar doelstellingen te realiseren.
Het effectief en efficiënt inzetten
van informatie maakt dat de
gemeente toegevoegde waarde
aan burgers en bedrijven kan
leveren en zelfs maatschappelijke
problemen kan oplossen.
Dit is bij uitstek het domein van
de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering
wil grip op de opgaven van de

De gemeentelijke organisatie kan in tijden van verandering haar

organisatie. Ze wil niet alleen uit-

positie behouden door alle medewerkers gericht aandacht te geven

voerend en ondersteunend zijn,

met het oog op het ontwikkelen van ondernemendheid als dragende

maar ook inzicht hebben, zodat

vaardigheid.

zij optimaal kan bijdragen.
Maar de bedrijfsvoering staat
vaak onder druk waardoor bestaande systemen en processen
de noodzakelijke transitie in de
organisatie remmen.
Informatie als sturingselement ontbreekt nog, of neemt niet die prominente plek in die het gezien de ontwikkelingen in de samenleving
verdient. Informatie zou net als financiën en HR een volwaardige pijler
moeten zijn van de bedrijfsvoering.
Dat vergt nogal wat van de interne organisatie. Het gaat om het
strategisch nadenken over wat je met data wil doen en hoe je het wilt
inzetten. Een andere manier van werken waarbij informatie effectief
en efficiënt wordt ingezet, vraagt om het versterken van de informatievaardigheid van medewerkers. Deze uitdaging is op verschillende
plaatsen al opgepakt door organisaties die hun wendbaarheid willen
vergroten en de bedrijfsvoering op toegevoegde waarde hebben ingericht.
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Stap op een rijdende trein!
De Stichting Digitale Overheid heeft een breed aanbod, afgestemd
met Perron2030. Het idee erachter is dat overheidsorganisaties
die hiervan gebruik maken, diverse trainingen en begeleidingsmogelijkheden hebben, die allemaal gebaseerd zijn op dezelfde visie,
namelijk de visie zoals deze geformuleerd is in het boek Digitale
Intelligentie. Het is een à-la-carte aanbod. De losse onderdelen zijn
op elkaar afgestemd en worden gedragen door een gedeelde visie.
Het is echter geen verplichting om alle trainingen of bijeenkomsten
af te nemen. Je kunt je eigen trein samenstellen. Perron2030 is een
samenwerkingsverband van zeer ervaren ambtenaren met een passie voor verandering.

Perron2030 bestaat uit: Eric Edens, Ietze Oostinga, Ilona Goessens, Jannet Koster, Karin van der Veer, Nancy Kalbvleesch en Nynke
Roodenburg. Allen werken als veranderaar/adviseur bij lokale overheden. Ze maken sinds 2014 deel uit van Perron2030 en hebben veel
ervaring met gemeentelijke samenwerkings- en organisatievraagstukken. Naast de Dag van de Digitale Overheid, is er de driedaagse Digitale
Intelligentie voor leidinggevenden. Het Perron2030 completeert dit aanbod met ‘Aan de slag met de verbonden organisatie’, een
maatwerktraject voor teams en ‘De Verander Arena’, een persoonlijk ontwikkeltraject met vrije inschrijving.

Driedaagse
Digitale Intelligentie
Deze training voor leidinggevenden wordt meerdere keren per jaar
gegeven. Data vindt u op www.digitaleintelligentie.org. In de driedaagse ligt de focus op de ontwikkeling van de dragende vaardigheden: het vermogen tot wendbaarheid, kritische zelfreflectie, ondernemendheid en creativiteit. Wendbaarheid is de allerbelangrijkste.
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.
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.
Trainers: Cornalien Stolker en Hans Hoornstra.
Meer informatie: www.digitaleintelligentie.nl

Als team aan de slag met
een verbonden organisatie
Vanaf januari 2021 biedt het Perron2030 voor teams het leertraject ‘aan de slag met een verbonden organisatie’ aan. Dit traject
is een maatwerkaanbod voor teams, dat aansluit bij de specifieke
wensen en uitdagingen van uw organisatie. In het verlengde van
het Columbusmodel ga je met je eigen afdeling, sector of organi-

Over de stichting

satie aan de slag. Een leertraject loopt, afhankelijk van de opgave,

De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

een aantal maanden en kent verschillende soorten activiteiten.

organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een

Door middel van regelmatige contactdagen, inspiratie- en werk-

digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven

opdrachten zetten jullie samen stappen in een verbonden orga-

van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerak-

nisatie. De werkopdrachten pas je direct toe in je eigen werk en

koord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting

zo beweegt je werk meteen mee.

rekening met recente beleidsontwikkelingen op het gebied van

Meer informatie: www.perron2030.nl

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 perspec-

De Verander Arena
Perron2030 biedt de Verander Arena aan voor individuele ambtenaren. Het is een individueel leertraject voor ambtenaren met
open inschrijving. Het hogere doel is om medewerkers en managers van gemeenten en partnerorganisaties te begeleiden in de

tief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders,
leidinggevenden 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.

transformatie door het vergroten van het handelingsrepertoire

Adres: Kapelaanstraat 66, 6223HE Maastricht

op het gebied van de dragende, stuwende en verbindende vaar-

E-mail: info@digitaleoverheid.org

digheden.

Telefoon: 043-362 6288 of 06-21826615

Deelname aan de Verander Arena vergroot je handelingsrepertoire en biedt:

•

KvK-nummer: 58748016
BTW-nummer: NL8531.64.678.B01
IBAN: NL23INGB0006316246

Actuele kennis van ontwikkelingen en inzicht in de
opgaven die deze aan de gemeentelijke organisatie
stellen

•

Actuele kennis van het Columbusmodel en over de
wijze waarop in jouw specifieke situatie invulling
wordt gegeven aan de dragende, stuwende en verbindende vaardigheden

Daarnaast biedt de Verander Arena:

•

Een persoonlijke strategie van Leren & Ontwikkelen
die past bij de specifieke dynamiek van werken in de
context van openbaar bestuur en de publieke sector

•
•

Expertise die past bij de veranderende behoefte van
de samenleving en van de organisatie

Goldpartner: SkillsTown

De verbinding van het vak (vaardigheden) aan de ei-

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand

gen persoon (drijfveren) en het vermogen om kritisch

learning stelt SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewer-

en creatief te reflecteren op de eigen rol en positie in

kers in staat om mee te bewegen met de continu veranderende

de verandering

wereld om hen heen. De leeroplossingen van SkillsTown zijn uitermate geschikt voor overheidsinstellingen. Vanuit dat oogpunt is

Meer informatie: www.perron2030.nl

SkillsTown dan ook goldpartner van stichting Digitale Overheid.

www.digitaleoverheid.org

