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Suzanne Verheijden
Educatie & innovatie

• Programmamanager Digitale Vaardigheden bij Utrechtzorg
• Strategisch Innovatie-adviseur bij ‘s Heeren Loo 
• Programmamanager Kennissite DIVA bij ECP
• Adviseur Innovatie en Digitale Vaardigheden
• Cabaret over de Zorg van de Toekomst
• Eigenaar Buro StrakZ

De toekomst van zorg en de rol 
van de zorgprofessional daarin

Door:
• Advies
• Lezingen
• Trainingen
• Cabaret
• Producten
• Blogs

Thema’s:
• 21e eeuwse vaardigheden
• Leren moet leuk zijn
• Digitalisering op maat
• Dat kan slimmer
• Peer-to-peer, digitale ambassadeurs
• Zorgtechnologie
• Creativiteit



De noodzaak voor aandacht aan digitale vaardigheden is de afgelopen weken nog duidelijker geworden……



Digitalisering op de werkvloer

Digitaal werken:
Het gebruik van digitale ondersteuning 
(apparatuur en data) bij het monitoren, uitvoeren 
en begeleiden van administratieve taken en 
processen binnen de organisatie (roosters, ECD, 
eHRM, apps) voor en door medewerkers

Zorgtechnologie: 
Technologie om de kwaliteit van zorg te verbeteren 
voor medewerkers en cliënten. 
Producten, apps, websites, devices zoals 
smartphone en tablet.



Digivaardigheid

Het meest onderschatte 
probleem bij de implementatie 
van innovatie en eHealth!

En een (mede-)oorzaak van 
werkdruk, stress en het verlaten 
van de zorg…..



Cijfers landelijk (CBS dec 2018)

Heeft geen internet 
6%

Heeft geen enkele 
computervaardigheid

9%

Verstuurt en ontvangt geen 
mails
12,3%

Heeft geen smartphone
8,7%

1 miljoen digibeten in NL (2019)
2,5 miljoen Nederlanders moeite met technologische producten (2019)



Een succesvolle 
meerjarenaanpak
in de gehandicaptenzorg 
en ouderenzorg



14.200 
medewerkers

10.000 in 
uitvoerende zorg

Naar schatting minstens 
1.000 daarvan is digibeet

Innovator maar 
vooral voor de 
medewerker…..

20% starters 
in de VV&T sector

Cijfers VG-zorg 2017



Bijzonderheden onderzoek VVT (N=4628)

Hoe hoger de leeftijd 
en hoe lager het 

opleidingsniveau, hoe 
lager de digitale 

vaardigheden

Hoogste score op 
mobiele apparaten: 

opladen mobiel 
apparaat en 
WhatsApp

Laagste score op 
applicaties, privacy en 

social media

Digitale starter 2 x zo 
onzeker achter de 

computer en 2 x zo 
bang om fouten te 

maken
De digitale starter vindt 
het idee dat technologie 
een steeds grotere rol 
gaat spelen spannend en 
is minder enthousiast 
over het werken met 
technologische 
innovaties.

Digitale starters 
ervaren taboe op 

onderwerp en 
uitsluiting. Digitale 

vaardige professional 
ervaart 

tegenovergestelde. 



Wat is een digibeet/ digitale starter?

‘Een digitale starter is iemand die zich conservatief en terughoudend opstelt 
ten opzichte van het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden. 

De digitale starter staat stil in het leerproces als het om deze vaardigheden 
gaat. Dit heeft als gevolg dat met de constante verbetering die hard-, en 
software ondergaan de digitale starter gebruiker vasthoudt aan oude en 
minder efficiënte manieren om te werken met computers.’



Definitie digitale vaardigheden

Alle vaardigheden die nodig zijn om 
digitale technologie te benutten om zo 
de kwaliteit van de zorg te vergroten en 
efficiënter, makkelijker, veilig en 
transparant te werken. 



Onderzoek digitale vaardigheden:
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Interviews digibeten gehandicaptenzorg:



Knelpunten digistarters

Karin
25 jaar verpleegster. 
Moet nog 3 jaar tot pensioen
Moet nieuw patiënten systeem 
gaan gebruiken.
Besluit de zorg te verlaten

Henk
werkt al 30 jaar met 
computers, op de ICT-afdeling.
Vraagt iemand van een andere 
afdeling of die misschien een 
uurtje voor hem heeft om uit 
te leggen hoe zijn nieuwe iPad 
werkt. Schaamt zich om dat 
aan collega’s te vragen.

Sandra
is nieuw binnen de 
organisatie en raakt 
volledig in paniek van alle 
nieuwe programma’s 
waarin ze moet werken. 
Huilend: “Ik vind werken in 
de zorg geweldig, maar heb 
al een keer een burn-out 
gekregen door al die 
computers!”

Els
legt contractueel vast bij haar 
indiensttreding dat ze nooit
tijdens haar werk voor de 
organisatie in het ECD hoeft te 
werken (en anders komt ze niet)



Komt in de plannen van 
je organisatie, die een 
digitaal karakter hebben, 
aandacht voor digitale 
vaardigheden terug?



“Mijn man beantwoordt mijn werkmail”



Meerjarenprogramma 
Digitaal vaardig(er)

“Digitale vaardigheden zijn 
geen keuze meer, maar 
een noodzaak!”

“Iedere medewerker 
basisvaardig, van 
schoonmaker tot 
bestuurder”



Zorg-
professionals

Innovatie

HRMAfdeling 
opleiden

Leiding-
gevenden

ICT 
(& AVG)

CommunicatieOnderwijs

Betrokkenen



De aanpak



Resultaat:

Iedere medewerker beschikt over die digitale 
vaardigheden die nodig zijn voor zijn/ haar functie nu 
en in de toekomst.



Inhoud programma Digitale Vaardigheden

Kennissite met leermiddelen: 
werkbladen, filmpjes, 

spelvormen, downloadbaar en 
printbaar

Nieuw competentieprofiel op 
4 niveaus

Zelfscan 
digitale vaardigheden 

medewerker VG, VVT, ggz en 
ziekenhuizen en een versie 

voor managers

Voorbeeld implementatieplan 
en voorbeeld 

communicatieplan

Toolkit voor manager inclusief 
communicatiemiddelen

Nieuwe rol:
DIGICOACH met 

vacaturetekst, taken, 
opleiding en intervisie

Inspiratiesessies, workshops 
ludieke activiteiten

Onderzoek naar effecten

Borging in 
werving en selectie, 

onboarding, samenwerking 
servicedesk, coaching, 

jaargesprekken



Zelftest managers
• Getest (en aangepast) m.b.v. managers/directeuren/ 

bestuurders zorg diverse sectoren

• 30 vragen over digitale vaardigheden, 5-puntsschaal 
met een NVT-mogelijkheid

• 30 vragen over digitaal leiderschap: gebaseerd op 
test van digitaal leiderschap algemeen en 
basisvaardigheden zorgprofessional

• Gebaseerd op de trends in de zorg volgens landelijke 
rapporten

• Eigen resultaten versus landelijke resultaten, levert 
ook belangrijke data op

• Bedoeld om: 

• bewustzijn te vergroten, 

• te inspireren, 

• gesprek op gang te brengen en 

• voorbeeldrol te stimuleren voor managers



Leermiddelen ontwikkeld op het gebied van:

Office-
programma’s

Technologie en 
e-Health

Domotica Informatie-
beveiliging en 

privacy

Social Media

Apps en 
instellingen 

Basisvaardig-
heden

Applicaties



Type leermiddelen

- Spelvormen (bijv.Quiz, bordspel)

- Werkbladen

- Complete trainingen

- Filmpjes en vlogs

- Informatie/ leesvoer

- Websites en apps

- Coaching on the job

Opdracht 5, Veilige wachtwoorden

Binnenkort ook voor ggz en ziekenhuizen!

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy3K-GqfXXAhVMbVAKHR1LBk8QjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/ehealth-in-de-praktijk/1001004011729964/&psig=AOvVaw3bVuadmEze-C1R9w364LYm&ust=1512647454937648
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwh_j0qPXXAhWHJ1AKHfL1C3MQjRwIBw&url=https://www.atlanticyachts.nl/nieuws/filmpje_22e__1811_race.html&psig=AOvVaw0MULaokqoLRjro6BkkzmU1&ust=1512647423173464
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL9qTSqPXXAhUQbVAKHQOhAE8QjRwIBw&url=http://www.chicagonow.com/adventures-mom-entrepreneur/2017/09/3-useful-non-business-apps-for-entrepreneurs/&psig=AOvVaw3y27Xa6ChWf2WFVXytLsOl&ust=1512647332498720


Meer tijd voor de client, 
prettig werken voor jou!



Campagne

Digikrant

Filmpjes 
over 

doelen

Filmpjes 
over 

bloopers

Digichallenge

Kick-off

Voor-
beelden 

noodzaak

Posters

Ansicht-
kaarten



Communicatiemiddelen



De digicoach
Ik doe een 

intake

Ik verhelder 
de leervraag

Ik ga naast 
iemand zitten 
om het samen 

te doen

Ik betrek 
collega’s met 
verstand van 

zaken

Ik ben altijd 
positief

Ik heb 
didactisch 

inzicht

Ik heb geduld

Ik ben digitaal 
vaardig

Ik help bij de 
zelfscan en we 
maken samen 
een leerplan

Ik coach



Begeleiders leren van begeleiders

Psychologen raken geïnspireerd door psychologen

Verpleegkundigen leren van verpleegkundigen

Artsen luisteren naar artsen

Patiënten worden overtuigd door patiënten 

Fysiotherapeuten volgen fysiotherapeuten



Al meer dan 300 opgeleide digicoaches! 

Training is 
geaccrediteerd! 

(14pt)



Met zelftest, 
leermiddelen, 
nieuwsbrief



Commitment Raad van bestuur en management

Statement: geen keuze maar noodzaak

Geen focus op starter, iedereen digitaal vaardig

Positieve insteek, en coaching door digicoach

Verleturen en out-of-the-pocketkosten reserveren

Digiweten en early adopters benutten

Veel aandacht voor niet-digitale communicatie

Boodschap: meer tijd voor cliënt en prettig werken

Onderwijs inzetten: bijv. student digicoaches

Alle relevante afdelingen betrekken

Opname in compententieprofiel, 
functioneringsgesprekken, inwerkprogramma enz.

Succesfactoren



Kosten van dit programma voor een organisatie
* ”Noodzakelijk”

1. Inzet digicoaches. Verwachte inzet voor 10% digitale starters: tenminste 10 uur per jaar. Voor 
de overige medewerkers 2 uur per jaar (structureel) Advies VVT: 20 % x 10 uur

2. Opleiden digicoaches (eenmalig € 399) en evt. intervisie (eerste jaar 4 x 2 uur, een eventueel 
tweede jaar 2 x 2 uur)

3. Verletkosten scholing medewerkers (structureel)

4. Out of the pocket kosten scholing (bijvoorbeeld cursus zorgtechnologie of Outlook, of Excel)

5. Verletkosten invullen zelfscan 30 minuten p.p. begin en einde traject (twee keer, dus 60 min)

6. Communicatiemiddelen niet digitaal vaardige professionals (eenmalig)

7. Personele uren projectleider (structureel) 

8. Personele uren projectteam: RvB, Communicatie, HR, ICT, Zorg, Opleidingen (structureel)



Kosten programma voor een organisatie

* Optioneel:

9. Inrichten subsite www.digivaardigindezorg.nl

10. Onderzoeker i.v.m. onderzoek naar resultaten, nulmeting, eindmeting. 

11. Personele uren begeleiding student-digicoaches

Inkomsten:
➢ Menzor subsidie praktijkleren OCW
➢ Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg KiPZ
➢ Sectorplanplusgelden VG
➢ Ontwikkelgelden zorgkantoor VVT
➢ Tel mee met taal (bedrag per medewerker)

http://www.digivaardigindezorg.nl/


Coalitie Digivaardig in de zorg

Werkgroepen voor:

❑ Projectleiders

❑ Zorgprofessionals/digicoaches

❑ Cliënten/ patiënten

❑ ICT

❑Managers

❑ Onderwijs

Gratis aansluiten? Mail naar info@digivaardigindezorg.nl

Faciliterende rol van 
coalitie met 

financiering van 
diverse partijen!



Een dappere starter in beeld: gastvrouw Marrie



Het resultaat voor de starter:

Een digitale starter legt uit: “Ik heb mijn collega’s niet meer voor van 

alles nodig. Ik heb het gevoel dat mijn baan eindelijk weer van mij is, 

snap je?” 

Een andere starter vertelt: “Laatst legde ik voor het eerst iets uit aan 

een collega. Pas later besefte ik dat dat de eerste keer was dat ík wist 

hoe iets werkte. Normaal ben ik degene met vragen. Daar krijg ik wel 

zelfvertrouwen van.”

Onderzoek Utrechtzorg juli 2020



Doel:
Elke medewerker digivaardig maken!

Iedereen digivaardig? 
Landingsbaan voor innovatie….



https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/home/starterspakket-digitale-vaardigheden/

Bekijk het 
starterspakket!

https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/home/starterspakket-digitale-vaardigheden/


Wat heb jij nodig 
om een stap 
verder te komen 
met dit thema?

(Typ het in de chat!)



Werkzaam in werkgebied Zowelwerk of WGV Zorg en 
Welzijn?
Interesse in ondersteuning? 
Neem contact op via Jan Wiggers of Mildred Antonius

Marijke Bult en Suzanne Verheijden



Vragen?
(Zet ze in de chat)



Dit webinar is mogelijk gemaakt 
door WGV Zorg en Welzijn, 
Zowelwerk, Verbeterimpuls en 
Buro StrakZ



Einde


