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U kijkt naar de eerste bladzijde van een 
online magazine van WGV Zorg en Welzijn 
over het onderwerp digitale vaardigheden 
in de zorg. Van onze leden begrepen we dat 
er veel vraag was naar dit thema en daarom 
hebben we een speciaal dienstenaanbod 
samen gesteld en informeren jullie hier over 
in deze eenmalige uitgave. 

Iedere zorg
professional 
digivaardig!
Met gratis ondersteuning 
via WGV Zorg en Welzijn

We zitten in een ingewikkelde tijd voor de zorg. 
Het coronavisrus zorgt voor een stressvolle periode 
met hartbrekende dilemma’s. Medewerkers worden overbelast en 
voelen zich niet altijd veilig. Voor veel patiënten en cliënten geldt 
dat fysieke nabijheid nu bestaat uit een zorgverlener met een 
beschermend pak en een mond masker en familie die zwaait via 
een hoog werker of contact opzoekt van achter een glasplaat of 
beeldscherm. 

Snelle groei digitalisering vraagt digitale 
vaardigheden
Tegelijkertijd heeft corona voor een enorme groei gezorgd 
in een aantal digitale ont wikke  lingen bij zowel cliënten als 
medewerkers. Beeldbellen, thuismonitoring en online behandelen, 
het stond in veel organisatieplannen vernoemd als ontwikkeling 
voor de komende 5 jaren. Maar er zijn nu al enorme stappen 
gezet en we hebben sommige doelstellingen al in een aantal 
weken bereikt. Dat vraagt iets van de hard ware en software van 
de organisatie, van de vaardigheden van de client, en van de 
digitale vaardigheden van de zorg professional. En op alle 3 de 
thema’s is nog winst te behalen. In dit magazine zoomen we in 
op de zorgprofessional. We laten u zien wat er allemaal al aan 
bestaande kennis beschik baar is zoals de starterskit, leermiddelen, 
onderzoeks resultaten en ervaringen uit de praktijk van 2 van 
onze leden. Wilt u weten wat we voor u als lid koste loos kunnen 
betekenen? Kijk dan op pagina 8. 
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Digitale starters
Veel zorgprofessionals hebben gekozen om met mensen te 
werken en hebben weinig met digitalisering, maar tijdens corona 
was er geen ontkomen meer aan. Tegelijkertijd wordt hier en 
daar schrijnend zichtbaar wie er buiten de boot valt omdat de 
digitalisering nog niet in de competentie van de professional zit. 
Naar schatting is 1 op 10 mede
werkers in de gehandicaptenzorg 
digitale starter en 2 op de 10 in 
de VVTsector. Maar ook in de 
ggz, ziekenhuizen, jeugdzorg, 
wel  zijns  sector en eerstelijnszorg 
komen er steeds meer geluiden 
dat het vaardigheidsniveau op 
digitaal gebied aandacht vraagt. 
Op alle functieniveaus en op alle 
leef tijden. Het zat niet in onze 
oplei ding en helaas zit het er nog 
steeds onvoldoende in. 

Kansen als we het 
zorgvuldig aanpakken
Dat vraagt een grondige aanpak. 
Want alle zorgmedewerkers krij
gen elke werkdag te maken met 
digitale toepassingen: ECD/EPD, 
roostersoftware, VIMmelding et 
cetera. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
technologische innovaties, zoals bijvoorbeeld domotica, apps, 
software en robotica. Uit gesprekken met digitale starters blijkt 
dat zij veel angst, schaamte en stress ervaren en dat ze weinig tijd 
hebben om aan hun digitale vaardigheden te werken. Daardoor 
zijn er zelfs zorgmedewerkers die de zorg verlaten of die niet 
meer herintreden. Zorgprofessionals die digitaal niet vaardig 

zijn hebben ook minder vertrouwen in zorgtechnologie blijkt uit 
onderzoek 2019. Daarnaast is de AVGwet ingegaan op 25 mei 
2018 die het nodige van medewerkers verwacht op het gebied 
van privacy en gegevensbeveiliging. 

Digitalisering kan ons veel 
mooie oplos  singen bieden. 
Zorgtechnologie, gezondheids
apps, applicaties voor het 
dage lijkse werk: het kan de 
kwaliteit van zorg vergroten en 
problemen rondom het arbeids
markttekort verkleinen. Maar 
het vraagt een basisvaardigheid 
van mede werkers voor veilig, 
kwalitatief en transparant 
gebruik. In de gehandicapten
zorg en ouderen  zorg zijn er 
al diverse organisaties bezig 
met een meerjarenprogramma 
digitale vaardigheden. En als 
werkgeversorganisatie leren we 
graag van succesvolle aanpakken 
van anderen en delen die kennis 
vervolgens weer met onze 
leden, met u. Naast waarde volle 

informatie in dit magazine, verwijzen we u daarom met digitale 
linken door naar meer informatie om zelf aan de slag te gaan. 

Veel leesplezier!

Suzanne Verheijden, Marijke Bult en Jan Wiggers  
WGV Zorg en Welzijn, team digitale vaardigheden. 

Maar er zijn nu al enorme stappen 
gezet en we hebben sommige doel
stellingen al in een aantal weken 
bereikt. Dat vraagt iets van de hard
ware en software van de organisatie, 
van de vaardigheden van de client, en 
van de digitale vaardigheden van de 
zorg professional. 

inhoud
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Elke medewerker 
van Carintreggeland 

digivaardig

“Vorig jaar kwamen 
er binnen deze 
organisatie een 
aantal dingen 
samen: de toename 
van digitalisering 
in de zorg, de 

mogelijkheden van zorgtechnologie maar 
ook de arbeidsmarktproblematiek en de 
verwachtingen daarin voor de toekomst. 
Ik wilde vanuit mijn functie kijken hoe ik 
vanuit de lange termijn en middellange 
termijn ervoor kon zorgen dat we kwaliteit 
van zorg kunnen blijven bieden. Een van 
onze collega’s wees ons op het landelijke 
programma digitale vaardigheden van de 
coalitie digivaardig in de zorg”. 

Carla Kerkdijk is HR&Dprofessional en 
Manager Werk en Leren bij Carintreggeland, 
een VV&T organisatie die verschillende 
diensten aan senioren levert in de regio met 
ruim 4200 medewerkers en rond de 8000 
cliënten. Carintreggeland is voortvarend aan 
de slag gegaan met het thema.

“We zijn toen bij ‘s Heeren Loo gaan 
kijken, een organisatie die hier een groot 
programma voor ontwikkeld had. We 
realiseerden ons daarna dat we echt iets 
met dit thema moesten. Als organisatie 
hebben we een duidelijke visie op 
digitalisering. We willen dat technologie 
een bijdrage levert aan het welzijn van 
onze cliënten en het werk van onze 
medewerkers prettig en efficiënt maakt. 
We stimuleren beeldzorg. We hebben een 
team van zorgtechnologiemedewerkers die 
mooie producten uitproberen en lanceren. 
Bijna alle zorgprofessionals hebben bij 
ons bovendien een iPad. We zagen in de 
organisatie dat er bij sommige medewerkers 
echter weerstand zat op digitalisering en 
dat er ook medewerkers waren die qua 
vaardigheden achterbleven. We merkten 
bijvoorbeeld bij de lancering van ons nieuwe 
sociaal intranetplatform dat een groep 
medewerkers niet inlogde. Dat bleek veelal 
met vaardigheden te maken te hebben. Maar 
ook met gedrag, wat een boer niet kent eet 
hij niet….

Toen er uit landelijke cij
fers ook bleek dat er veel 
medewerkers in de zorg 
digibeet zijn besloten we 
een plan van aanpak te 
maken. Onze bestuurders 
zijn erg digitaal minded 
en juichen het project van harte toe. Het past 
goed binnen onze am bities”. 

Carla is voorzitter van een van de topics uit 
de transitiemiddelen ‘Anders werken met 
zorgtechnologie’. Daar heeft zij heeft het 
voorstel gedaan in het arbeidsmarktoverleg 
waar alle bestuurders aanwezig waren om 
het voorbeeld te volgen van het project bij 
werkgeversorganisatie Utrechtzorg. Het idee 
was dat daar middelen beschikbaar gesteld 
werden voor zorgorganisaties vanuit de 
transitiegelden om dit thema aan te pakken. 
Daar kreeg ze de handen voor op elkaar. 
“Meerdere organisaties in de regio maken 
nu gebruik van de transitiemiddelen en gaan 
hier zelf mee aan de slag. We delen kennis 
en leiden samen digicoaches op. 

De transitiemiddelen 
worden verdeeld 
over meerdere topics 
dus we hebben bij 
Carintreggeland 
daarom hier ook zelf 
geld te investeren en 

met onze hele organisatie aan de slag te 
gaan. Daarbij wilden we ons niet alleen 
richten op de vaardigheden maar ook op het 
adoptievermogen van onze medewerkers en 
het beeld wat ze hebben van technologie. 
Het kan mooie dingen voor hen opleveren.” 

Plan in 1 dag
We hebben gebruik gemaakt van de 
ervaring van ‘s Heeren Loo en een advies 
voor de Raad van Bestuur geschreven en 
draagvlak gecreëerd binnen de organisatie. 
Vervolgens hebben we de formule ‘Plan in 
1 dag’ (zie pagina 9) gebruikt waarbij er 
procesbegeleiding en inhoudelijke kennis 
van Suzanne Verheijden van Buro Strakz 
werd ingezet om met verschillende mensen 
uit de organisatie in één dag tot een  

Carla KerkdijkInterview met

Een van onze collega’s 
wees ons op het lande
lijke programma digitale 
vaardigheden van de
coalitie digivaardig in 
de zorg. 

inhoud
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plan digitale vaardigheden te komen. Dit 
werd met behulp van speeddates ook direct 
getoetst bij onze zorg professionals. De 
Raad van Bestuur is daar op zo’n dag aan 
het begin bij en aan het einde. Naast een 
plan is er ook direct draag vlak gecreëerd bij 
alle af delingen. De projectleider heeft dit 
uitgewerkt en voor zien van een begroting. 

We hebben vacatures opgesteld voor 
digicoaches uit alle geledingen van de 
organisatie. Dat is heel succesvol verlopen. 
We hebben een sessie met managers 
gedaan onder leiding van Buro StrakZ met 
een inspirerend verhaal zodat zij wisten 
wat er zou gaan gebeuren maar ook hoe zij 
dit als management konden aanjagen en 
ondersteunen. Dat heeft goed gewerkt. 

Op 1 april jl. zouden er 19 
digicoaches gaan starten 
met contracten tussen 10 
en 12 uur. En toen kwam 
corona en gingen we de 
vertraging in.”

Tijdens corona hebben de coaches 
echter gelukkig toch al collega’s digitaal 
ondersteund in Teams, het werken met de 
iPad, in het benutten van het leerplein, 
online vergaderen, beeldzorg enz. 

Hoe nu verder?
“We hebben een opleiding voor digicoaches 
gepland en diverse communicatie middelen 
klaarliggen om alsnog zo snel mogelijk 
volledig van start te gaan in september. 

We gaan de zelfscan 
digitale vaardigheden 
onder alle medewerkers 
uitrollen en iedereen krijgt 
tijd om die in te vullen. 
We willen ook onderzoeken 
hoe we digitale vaardig

heden in het com petentieprofiel van mede
werkers krijgen zodat het echt een onder deel 
wordt van onze functies. 

Iedereen kan een stapje vooruit 
in de digitale wereld
We hebben binnen onze organisatie 
gekozen om echt met zijn allen aan de 
slag te gaan: van huishoudelijk mede
werker tot bestuurder. Dat betekent dat 
ook kantoorprofessionals managers,   

Carla KerkdijkInterview met

inhoud

“Ik ben tevreden als 
alle mede werkers enige 
vorm van digitalisering 
geïntegreerd hebben in 
hun dagelijks werk en 

ervaart dat het hen echt 
kan helpen.”

onder steuners, artsen e.d. aan de slag gaan 
met een digitaal leerdoel. Alleen, met behulp 
van leermiddelen, elearning of digicoaches. 
We hebben daarom ook digicoaches uit alle 
lagen van de organisatie aangenomen die 
hen daarbij kunnen helpen. 

Dat geldt dus ook voor de afdeling Leren en 
Werken! Met welk leerdoel Carla zelf aan 
de slag gaat? “Excel! Ik ben echt een doos 
in Excel. J Daarvoor benut ik nu vaak nog 
de kennis van mijn managementassistente.” 
De eerste elearning heeft Carla al door
lopen. Wanneer ze tevreden is over dit 
project? “Ik ben tevreden als alle mede
werkers enige vorm van digitalisering 
geïntegreerd hebben in hun dagelijks werk 
en ervaren dat het hen echt kan helpen.”

Medewerkers 
werden met dit 
soort illustraties 
uitgenodigd om 
deel te nemen. 

Carla KerkdijkInterview met
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Moeilijk wachtwoord
Marrie werkt als gastvrouw, ze is trots op 
haar werk en organisatie. Maar zaken waar 
de computer bij nodig zijn, vindt ze moeilijk. 
Ze vertelt: ‘het lukte me maar niet om in 
te loggen, dus toen belde ik de helpdesk. 
Die gaven me een nieuw wachtwoord, heel 
ingewikkeld met een streepje onderaan. ICT 
zei een underscore. Maar dat kon ik helemaal 
niet vinden op mijn toetsenbord. Dus dat 
hielp niet, ik kon nog steeds niet inloggen’. 

Dit zijn het soort uitdagingen en mis ver
standen waar digitale starters tegenaan 
lopen. En dat maakt het heel lastig om je 
werk goed te doen, ook als je een functie 
hebt waarbij computers geen grote rol 
lijken te spelen.

Hulp vragen is niet leuk
Marrie is een van de weinige digitale starters 
die daar open en zonder gene over vertelt. 
Zij is zelfs een soort boegbeeld voor de 
digitale starter. In interviews en filmpjes 
vertelt ze dat Facebook inmiddels prima lukt, 
‘dat is makkelijk, iets liken’. Maar scannen of 
mailen, daarbij vraagt ze haar collega’s en 
haar man om hulp. “Als er iets op mijn werk 
is, helpt hij. En hij beantwoordt ook mijn 
werkmail.” Lachend: “Dat weten ze hier hoor! 
Ik heb geen idee hoeveel mails er in mijn 
mailbox zitten. Mijn man belt mij dan en dan 
zegt hij wat hij er van vindt. Dan overleggen 
we over het antwoord en dan stuurt hij iets 
terug.” Alhoewel ze collega’s meestal met een 
grapje om hulp vraagt, vindt ze het niet leuk. 
“Ik vind het heel vervelend. Je houdt mensen 
toch van hun werk af. Ze kunnen dan geen 
aandacht aan cliënten besteden. En ik moet 
dan wachten.”

Uitdagingen van 
een digistarter

Computercursus zonde van m’n tijd
QuaRijn is eind 2018 gestart met het project 
Digitale Vaardigheden. Er zijn medewerkers 
opgeleid tot digicoach en alle medewerkers 
kunnen bij hen terecht. Samen met een 
digicoach werkt Marrie aan haar digitale 
uitdagingen. “Ik heb wel ooit een computer
cursus gehad maar daar heb ik niks van 
geleerd. Het ging veel te snel voor mij. Het 
lukte me gewoon niet, was zonde van mijn 
middag. Voelde niet lekker. Was niet leuk. Je 
schaamt je dan ook hè. Je denkt dat iedereen 
meer kan dan jij. Ik word liever door iemand 
geholpen die naast me zit. Iemand moet 
geduldig zijn en aardig. Dat helpt.” 

Van schaamte naar trots 
Er zijn veel digitale starters die zich schamen 
of dom voelen. Mensen die al jarenlang in 
de zorg werken en bang zijn niet meer mee 
te kunnen door de digitale ontwikkelingen. 
Mensen die niet durven te zeggen dat ze 
zelf niet in het elektronisch dossier kunnen 
of hun rooster bekijken. De digitale starters 
die het afgelopen jaar zijn ondersteund 
door een digicoach zetten hun eerste 
voorzichtige stappen op de digitale weg. 
Ze vinden het spannend maar ze zijn ook 
opgelucht, trots en blij dat ze meekunnen 
in deze ontwikkeling. Waar starters voor 
een digicoachtraject vaak vertelden ‘ik heb 
gekozen om met mensen te werken, niet 
met computers’ zeggen ze nu steeds vaker 
‘digitale dingen horen ook bij de zorg’.

 Als er iets op mijn werk is, helpt mijn man. 
 En hij beantwoordt ook mijn werkmail.  

Bij de eerste bespreking voor de start van het project Digitale Vaardigheden 
bij zorgorganisatie QuaRijn is, naast de verschillende MT leden, ook Marrie 
Vanmaris aanwezig. Zonder schroom maakt zij in een keer duidelijk wat het 
belang is van digitale vaardigheden.

Gebruikte bron: ICT&Health magazine

Bekijk het filmpje van 
digitale starter Marrie

inhoud

Marrie VanmarisHet verhaal van

https://www.digivaardigindezorg.nl/digistarter-gaat-van-start/
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Een digicoach 
aan het woord

Geduld hebben, rustig 
herhalen en veel gerust
stellen. Dat helpt enorm.  

In het begin van dit jaar is Marianne 
Exterkate samen met 13 collega’s 
gestart in de rol van Digicoach. Aveleijn 
heeft als kernwaarden ontwikkelen 
en ondersteunen en dat geldt niet 
alleen voor de cliënten (mensen met 
een verstandelijke beperking), maar 
ook voor de medewerkers. Marianne: 
“Het project Digitale Vaardig heden 
helpt medewerkers om hun digitale 
vaardigheden te ontwikkelen en wij, 
digicoaches, ondersteunen onze collega’s 
daarbij. We zijn geen ICTers, dat was 
al bij de selectiegesprekken heel 
duidelijk. Het gaat er vooral om hoe je 
met mensen omgaat en hoe je mensen 
stimuleert. Digicoaches hebben echt de 
tijd om mensen iets uit te leggen en te 
leren.”

Een digistarter vindt het 
spannend
Marianne vertelt over een collega die ze 
begeleidt die al 10 jaar bij de organisatie 
werkt, maar nog nooit haar mail heeft 
bekeken. “Ze had bijna 3500 mailtjes. Om 
haar te helpen ben ik met pictogrammen 
gaan werken om het uit te leggen. Het 
zweet brak haar al uit bij het idee dat 
we samen iets met de computer zouden 
gaan doen, ze vond het echt eng.” 

Marianne legt uit waarom het voor 
de collega zo spannend was: “ze had 
geen idee wat er gebeurde en er geen 
controle over. Daardoor durfde ze niets 
te doen.” Wat doe je dan als digicoach? 
“Ik heb voor haar een A4 gemaakt met 
een pictogram voor elke stap. Ik zit naast 
haar en zij gaat er mee aan de slag. Stap 
voor stap.” Lachend: “En toen bleek dat ik 
1 stap was vergeten.” De collega raakte 
bijna in paniek, want ze wist niet hoe ze 
verder moest. De volgende afspraak had 
Marianne de stap natuurlijk toegevoegd 
en het werkte perfect! “Ze kan nu mail 
openen en lezen, versturen en verwij
deren. En ze is ook minder bang voor 
onze afspraken plus de onzekerheid is 
minder.” Marianne vertelt dat de digitale 
starter heel blij is dat ze deze stap heeft 
gezet. Ook de collega’s van de starter zijn 
verrast dat ze dit heeft geleerd. Wat is 
daar voor nodig, behalve een A4tje met 
picto’s? “Geduld hebben, rustig herhalen 
en veel geruststellen. Dat helpt enorm.”

Je moet jezelf laten zien, 
als digicoach 
Marianne merkt dat leidinggevenden 
er verschillend mee omgaan: “Sommige 
managers zijn er heel open over dat ze 
zelf ook hulp van een digicoach kunnen 

gebruiken. Ze bellen de digicoach met 
een hulpvraag. Anderen geven de ruimte 
om iets te vertellen in het teamoverleg, 
maar lijken het verder niet te stimuleren 
in het team. Dan is het is wel lastig om 
op zo’n locatie binnen te komen. Daar 
moet ik dus iets op gaan bedenken.” 

In haar ervaring werkt het goed om op 
vaste momenten op de locatie te zijn: 
“Door de coronamaatregelen is het 
natuurlijk lastig geworden, maar voor 
die tijd kwam ik op 1 locatie altijd op 
donderdagochtend. Daar hielp ik de 
collega met de email, maar er kwamen 
steeds meer mensen naar me toe. Die 
wilden dan ook een afspraak maken.” 
Marianne vertelt dat ze hen helpt om 
de boodschappenlijst in excel te maken 
in plaats van telkens met veel moeite 
alle bestellingen uittypen. “Dat scheelt 
ze wel 2 uur per week! Ze zijn helemaal 
enthousiast en nu willen ze nog meer 
leren! Het is een clubje collega’s dat 
elkaar stimuleert, dat werkt heel leuk 
en prettig.” 

“Ook voor de ambulante medewerkers 
ben ik op een vaste plek een vast dag
deel aanwezig. Je moet jezelf wel laten 
zien als digicoach. Mensen vinden 

inhoud

Marianne ExterkateInterview met
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het soms eng, maar als ik er toch al 
zit, denken ze misschien kan ik wel 
wat vragen. Dan komen ze helemaal 
schuchter naar je toe. En als het contact 
er een keer is gaat het van mond tot 
mond!”

De drempel verlagen
“We werken nu sinds kort met SharePoint, 
dat vinden veel mensen ook moeilijk”. 
Lachend vertelt Marianne: “Ik vond het 
zelf in het begin ook best lastig”. Ze kan 
zich goed inleven in de digitale starters. 

“Zelf heb ik ook wel eens gedacht, ik zou 
dit toch moeten weten. Dus ik snap dat 
mensen echt een drempel over moeten 
voor ze om hulp vragen. Ik wil kijken hoe 
ik meer naar de mensen toe kan gaan, 
zodat zij die drempel niet over hoeven. 
Dat is nu met Corona wel een uitdaging. 
Dus we moeten eens goed bedenken hoe 
we de ver binding kunnen maken.” 

Marianne heeft volop plannen: “Ik ben 
digitale hulpmiddelen aan het testen die 
we voor de communicatie tussen cliënt 
en medewerker gaan inzetten, maar het 
lijkt mij wel mooi om te kijken of dat 
ook kan voor medewerkers onderling. 
En misschien kunnen we een digitaal 
spreekuur, of handleidingen maken die 
medewerkers kunnen printen. Ik wil graag 
aansluiten bij ICT en ga ook contact 
zoeken met communicatie.” Ze geeft aan 
dat ze echt zin heeft om weer volop als 
digicoach aan de slag te gaan. “Ja, het is 
superleuk om te doen en ook echt nodig. 
Want er komt steeds meer digitaal op 
ons af.”   

Zelf heb ik ook wel eens 
gedacht, ik zou dit toch 
moeten weten. Dus ik 
snap dat mensen echt een 
drempel over moeten voor 
ze om hulp vragen.  

We zijn (in versnelling door Corona) onderweg 
naar een digitale samenleving. Naast het 
digitaliseren van processen kunnen we de zorg 
door digitalisering ook echt anders inrichten. 
Dat biedt ongelooflijk veel mooie kansen. Maar 
er liggen ook risico’s op de loer. Hoe bewaken 
we het persoonlijke contact? En wat verstaan 
we onder warme zorg? Maar ook: trekt de 

wifi het toenemende gebruik van beeldbellen en online behandelen wel? Hebben 
we voldoende devices en wordt de digitale zorg voldoende vergoed vanuit de 
financiering? En niet onbelangrijk: hebben onze patiënten/ cliënten en medewerkers 
wel voldoende competenties? Dat vraagt een digitale organisatie visie, een strategie 
en digitaal leiderschap, management dat digitaal vaardig is, een visie heeft op hoe 
het zou kunnen, kansen en risico’s kan inschatten en de medewerkers helpt om die 
kansen te benutten en de uitdagingen te tackelen.

Eind vorig jaar lanceerde de coalitie Digivaar dig
indezorg daarom een zelftest voor managers, directie 
en bestuurders. Op www.digivaardigindezorg.nl staat 
een test voor leidinggevenden met twee sets van 
30 vragen waarmee ze zichzelf kunnen scoren op 
digitale vaardigheden en digitaal leiderschap. Na het 
invullen ontvangt de leidinggevende een rapport per 
mail. Uit het rapport blijkt of iemand een analoge 
specialist, een digitale specialist, een analoge leider 
of misschien al wel een digitale leider is. 

Is jullie management klaar voor de toekomst? En kunnen de leden van het MT 
daarmee ook de medewerkers coachen die moeite hebben met die digitale 
samenleving maar ook de koplopers helpen de rest mee te krijgen? Is het thema 
onderdeel van de visie? Staat het in de jaarplannen? Durven ze een voorbeeldrol 
te pakken?

Het management is cruciaal bij een aanpak digitale vaardigheid en meten is weten…
dus wat houd je tegen? Vul de test zelf vandaag nog in of stuur de link naar je 
leidinggevende. 

Digitaal 
leiderschap 
vereist

  Doe de zelftest

inhoud

Zelftest 
voor 
managers

http://www.digivaardigindezorg.nl
https://www.digivaardigindezorg.nl/home/zelftest-managers/


9JUNI 2020   |  Iedereen digivaardig

WGV Zorg en Welzijn heeft budget vrijgemaakt 
om haar leden in 2020 te ondersteunen in 
het digitaal vaardig maken van hun zorg
professionals. Er zijn twee deskundigen beschik
baar die ook organisaties in andere regio’s 
hebben geholpen en aan de basis staan van 
de aanpak binnen de VG en VVT sector. Er is 
ondersteuning beschikbaar om zélf wat handiger 
te worden, voor medewerkers die collega’s 
willen helpen die minder digitaal vaardig zijn, 
en er is hulp om je hele organisatie via een 
projectaanpak digitaal te versterken. Het aanbod 
is online (via webinars), maar zodra het kan ook 
via fysieke bijeenkomsten.

Zelf digivaardiger worden
Zelf digitaal vaardiger worden via een webinar 
van 1 uur. Handige weetjes over Word, slimme 
trucs voor je smartphone en ideeën om zelf je 
huis ‘smart’ te maken. Deze tips krijg je tijdens 
de webinar, maar uiteraard mag je zelf ook tips 
inbrengen! 

Plan in 1 dag 
Is er al besloten dat de organisatie gaat werken 
aan het digitaal vaardiger maken van alle 
medewerkers, maar ontbreekt het plan hiervoor? 
Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij 
het maken van een plan in één dag. Met deze 
aanpak heb je na een dag een plan dat getoetst 
is bij medewerkers, draagvlak heeft bij de te 
betrekken afdelingen, de kosten bevat en een 
akkoord heeft van de RvB.

Aanmelden voor een of meerdere (online) 
bijeenkomsten kan hier: 

 

Marijke Bult 
is een enthousiaste 
project leider, adviseur en sparring
partner, gericht op het in de praktijk 
brengen van beleid. Na jarenlang in 
de zakelijke dienstverlening te heb
ben gewerkt aan het verbeteren van 
organi saties, werkt ze de afgelopen 
8 jaar met veel plezier in en voor de 
zorg. Sinds 2019 ondersteunt ze als 
adviseur ouderenzorg instellingen in 
de regio Utrecht bij hun projecten 
digitale vaardigheid. In de regio 
Midden Holland heeft zij de rol van 
programmamanager. Haar doel is 
ervoor zorgen dat competenties en 
potentieel van medewerkers zoveel 
mogelijk worden ingezet.

Wie 
helpen 
je?

Collega’s coachen 
Hoe help je een digitale starter het best en 
wat kun je beter niet doen? Wat is eigenlijk 
een digitale starter en welke andere ‘type’ 
technologiegebruikers kun je herkennen? 
Je volgt een deel van de training digicoach 
tijdens het interactieve webinar van een uur. 

De organisatie digitaal vaardiger maken
Tijdens een inspiratiesessie leer je meer over 
een projectmatige aanpak om medewerkers 
digitaal vaardig te maken. We delen kennis 
(onderzoeksresultaten) en ervaring met een 
projectaanpak (zowel in de VG als de VVT sector). 
Maar er is ook informatie over middelen die 
je kunt inzetten (website met leermiddelen, 
vragenlijst voor leidinggevenden).

Het is mogelijk om aansluitend deel te nemen 
aan een uitgebreide workshop, waarbij je de 
vertaling naar je eigen organisatie kunt maken. 
Praktische punten komen aan bod zoals: wie gaat 
de medewerkers helpen, hoe bereik ik mensen 
die niet online zijn en hoe borg ik dit in de 
organisatie?   Aanmelden aanbod digitaal vaardiger

Suzanne Verheijden 
heeft een passie voor inno  vatie 
en educatie. Als programma
manager was ze binnen ’s Heeren Loo 
landelijk verantwoordelijk voor inno
vatie. In die functie ontwikkelde zij een 
landelijk meerjarenprogramma om 
digitale vaar dig heden te borgen in de 
organisatie dat ze nu uitrolt. Daarnaast 
helpt ze als programmamanager via 
meerdere werk geversorganisaties, or
ganisaties in de zorg om ditzelfde doel 
te bereiken en zet ze zich voor ECP 
en UtrechtZorg in om met behulp van 
een landelijke financiering de website 
verder door te ontwikkelen naar alle 
zorgsoorten. Haar hart ligt in de zorg!

Digitale vaardigheden: 
WGV Zorg en Welzijn biedt gratis ondersteuning

inhoud

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN_eIS0VInBULnto12QNIYCLqlzef0DlIrzCiHBCCIwJkdIA/viewform
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In de regio Utrecht zijn begin 2019 ouderen
zorginstellingen aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van de digitale vaardigheden 
van hun medewerkers.  De regionale 
werkgeversorganisatie Utrechtzorg, de 
collega van WGV Zorg en Welzijn, faciliteert 
via het overkoepelende programma de 
deelnemende organisaties. Elke organisatie 
heeft een eigen projectleider en digicoaches. 
De digicoaches hebben allemaal dezelfde 
training afgerond en volgen intervisie. De 
projectleiders krijgen dezelfde formats en 
hulpmiddelen en er vindt gezamenlijke 
intervisie en afstemming plaats. Daarnaast 
maakt elke organisatie een aanpak op maat. 

Na een jaar namen 13 deelnemende 
zorginstellingen deel aan een evaluatie
onderzoek en daarbij bleken de overeen
komsten groter dan de verschillen. In totaal 

hebben 1287 medewerkers de vragenlijst 
ingevuld. Een aantal opvallende uitkomsten 
staan hieronder kort toegelicht.

Minder digitaal vaardig, 
meer ontwikkeld
Medewerkers konden aangegeven of ze zich 
het afgelopen jaar wel of niet ontwikkeld 
hebben op het gebied van digitale 
vaardigheden. Van de medewerkers die 
zichzelf niet (zo) digitaal vaardig vinden, 
geeft 85% aan dat ze zich in het afgelopen 
jaar hebben ontwikkeld op dit gebied.

Medewerkers die aangaven zichzelf te 
hebben ontwikkeld, kregen de vraag in te 
schatten hoe digitaal vaardig zij een jaar 
geleden waren én hoe digitaal vaardig zij op 
dit moment zijn. Dat deden ze op een schaal 
van 1 tot 10.

Meten is weten!
Onderzoek naar het effect van 
het project digitale vaardigheden

4,3

6,7

8,3
8,8

7,7

6,4

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0
Een jaar geleden Op dit moment

15%

85%
51% 49%

25%

75%
Niveau digitale vaardigheden

Niet (zo) digitaal vaardig            
Gemiddeld digitaal vaardig            
Zeer digitaal vaardig Niet ontwikkeld Wel ontwikkeld

Informatiebron: Rapport naar aanleiding van de 
evaluatie van het Programma Digitale Vaardigheden, 
van Jet Zantvoord, 2019 en 2020. In juni 2020 wordt 
het volledige rapport gepubliceerd door Utrechtzorg.

Andere interessante bevindingen 
die uit dit onderzoek blijken zijn:

• Er is een relatie tussen hoe digitaal 
vaardig iemand zichzelf vindt en zijn/
haar intentie zich te blijven ontwikkelen: 
hoe minder digitaal vaardig iemand is, 
hoe groter de intentie zichzelf te blijven 
ontwikkelen. 

• Medewerkers die zich een jaar geleden 
het minst digitaal vaardig voelden, geven 
aan dat ze baat hebben gehad bij het 
ontwikkelen van hun vaardigheden; 
vooral dat ze de angst hebben over
wonnen om een fout te maken. 

• Voor staters is het grootste effect in 
het zelfstandiger werken op de pc, een 
belangrijk speerpunt van het programma. 

• Hoe minder digitaal vaardig iemand zich 
een jaar geleden voelde, des te groter 
is de groei in zelfvertrouwen achter de 
computer.

• Medewerkers die zich door hun leiding
gevende gestimuleerd voelen, gaan eerder 
naar een digicoach en praten meer open 
over de (beperkte) digitale vaardigheden.

Medewerkers die zich een jaar geleden 
niet zo vaardig voelden op digitaal gebied 
hebben een duidelijke groei doorgemaakt in 
hun eigen beleving: op een schaal van 1 tot 
10 geven de digitale starters aan een groei 
van 2 punten (van 4,3 naar 6,4). Met andere 
woorden, zij vinden dat ze zichzelf flink 
hebben ontwikkeld. Dat is een mooi resultaat 
als je weet dat veel starters gevoelens van 
onzekerheid, schaamte, angst en weerstand 
ervaren (onderzoek ’s Heeren Loo 2017).

Het is niet verrassend dat vooral starters 
aangeven dat het programma een 
belangrijke rol heeft gespeeld in hun digitale 
ontwikkeling. Naarmate iemand al digitaal 
vaardig is, speelt het programma een minder 
belangrijke rol in hun digitale ontwikkeling. 

 

inhoud
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Werkblad 
emailen met 
Outlook

Wil je aan de slag met de digitale 
vaardigheden in je organisatie? En kun je 
wel wat hulp gebruiken? Neem contact op 
met de experts van WGV Zorg en Welzijn 
of neem een kijkje op deze website waar 
je een compleet uitgewerkte starterskit 
vindt. Informatie over het nut en de 
noodzaak van een projectmatige aanpak, 
de zelftesten, een kennissite, alles over 
de inzet van digicoaches inclusief tips 
en trics. Een handig communicatieplan 
met gratis communicatiemiddelen. 
Voor beeld projectplannen met uitleg 

van de benodigde rollen en info over 
succesfactoren in een project. En natuurlijk 
ook informatie over financiën door middel 
van voorbeeldbegrotingen. Alles is gebaseerd 
op ervaringen van de leden van de coalitie 
Digivaardig in de zorg. Gratis beschikbaar 
voor jou! Klik op de link om er direct naar
toe te gaan. Deze website bevat naast de 
starterskit ook allerlei andere producten, 
maar ook evenementen waar je bij kunt zijn. 
Er is daarnaast ook nog een aparte website 
met gratis leermiddelen voor zorg
professionals. Die vind je op de website.

Heb je nog steeds vragen na het bekijken van de website? Neem dan 
contact op met Jan Wiggers via j.wiggers@wgvzorgenwelzijn.nl. 

Op de website www.digivaadigindezorg.nl zijn 
allerlei vormen van lesmateriaal beschikbaar. 
Er zijn 8 thema’s, waaronder basisvaardigheden, 
technologie & ehealth, Office & 365 en zorg

domotica. Elk thema bestaat uit meerdere onderwerpen met verschil lende 
lesmaterialen: er zijn spellen, filmpjes, werkbladen en leesvoer. Het thema 
basisvaardigheden heeft onder meer lesmateriaal over mailen met Outlook. 
Voor de echte digitale starter is email gebruiken een uitdaging waar hij 
of zij enorm tegen op kan zien. Het werkblad emailen met Outlook is 
gemaakt voor deze starters om samen met een digicoach te leren mailen.

Het werkblad geeft uitleg: Wat is Outlook, hoe verstuur je een mail en 
wat is het verschil tussen ‘Aan’, ‘CC’ en ‘BCC’? Maar het verwijst via een 
linkje ook naar nog meer informatie zoals een gratis online cursus en naar 
Seniorenweb, waar veel tips te vinden zijn over Outlook.

Vanzelfsprekend worden stapsgewijs de verschillende mogelijkheden 
uitgelegd: hoe verstuur je een mail, hoe voeg je een bijlage toe, het 
aanmaken van mappen en het zoeken naar en verplaatsen van mails. 
Bij elke uitleg staat een eenvoudige opdracht om de uitleg toe te passen. 
Zo wordt de digistarter via kleine stappen digihandiger. Het werkblad 
kan worden geprint, zodat de verschillende stappen als geheugensteuntje 
kunnen blijven dienen. 

Neem eens een kijkje of ga op zoek naar een ander leermiddel in de 
8 thema’s!

Aan de slag in je organisatie 
met hulp van de starterskit! Leermiddel in de 

spotlight: email

Communicatie
- Format communicatieplan
- Communicatiemiddelen
 

Financiën
- Overzicht subsidie-
  mogelijkheden
- Voorbeeldbegroting

De rol van de manager
- Nut en noodzaak digitaal  
  leiderschap in de zorg
- Interviews met digitale 
  leiders

Ervaringen delen en 
van elkaar leren
- Bijeenkomsten 
- Appgroepen
- Nieuwsbrief

Zelftesten
- Voor zorgprofessionals
- Voor managers
 

Digicoaches
- Tips
- Profiel en wervingstekst
- Ervaringsverhalen

Kennissite met leermiddelen
- Voor verschillende leerstijlen
- Toegespitst op de zorg

Projectmanagement
- Format projectplan 
- Tips
- Ervaringen

Onderwijs
- Werkgroep docenten
- Eigen onderdeel 
  kennissite
 

AAN DE SLAG 
MET DIGITALE

VAARDIG-
HEDEN

  Digivaardigindezorg.nl

  Download werkblad  Naar starterskit

inhoud

https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/home/starterspakket-digitale-vaardigheden/
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http://www.digivaardigindezorg.nl
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Een aanpak digitale vaardigheden 
vraagt een projectmatige meerjaren
aanpak. En om ervoor te zorgen 
dat iedereen weet wat die aanpak 
inhoudt heb je goede communicatie 
nodig. Maar hoe bereik je de digitale 
starter? Hoe bereik je de drukke 
zorgprofessional? Alleen een mail 
of een bericht op het intranet is 
niet genoeg. Op de website met 
leermiddelen rondom digitale 
vaardigheden vind je naast een 
voorbeeld communicatieplan ook 
allerlei gratis communicatiemiddelen 
die je kunt gebruiken: (strip)afbeel
dingen, deurhangers, posters, slogans, 
ansichtkaarten, tips voor managers, 
filmpjes en succesverhalen van digitale 
starters en digicoaches. 

Wat motiveert de zorgprofessional 
om mee te doen? Dat is niet een 
boodschap als: “Verbeter je digitale 
vaardigheden”, maar wel het effect dat 
ze daarmee bereiken: “Meer tijd voor 
de cliënt, prettig werken voor jou!”. 
Een zorgprofessional wil immers altijd 
weten wat het nut is van iets! 

Gratis communicatie middelen
Daarnaast leert de ervaring dat ludieke 
activiteiten energie opleveren en ervoor 
zorgen dat iedereen weet wat het belang is 
van digitale vaardigheden. Er zijn je al allerlei 
creatievelingen voor gegaan. Wat denk je van 
‘pieceofcakesessies’ om samen de zelftest 
digitale vaardigheden aan de personeelstafel 

in te vullen onder het genot 
van cake? Of een digicoach 
die op Valentijnsdag de 
haatliefde verhouding met 

de pc verbeeldt in een kostuum terwijl hij 
chocoladehartjes uitdeelt. Of Applelunchbreaks 
om 12.00 uur waar je tips en trics krijgt voor het 
werken met je smartphone of tablet onder het 
genot van lekkere ‘appleflaps’ en ‘applesap’. Of 
posters ophangen met handige digitale tips. 

Samen met Vilans zijn er 5 typen technologie
gebruikers geformuleerd die je als persona’s kunt 
onderscheiden in je communicatie en aanpak. De 
analoge idealist vraagt een andere strategie dan 
de digitale enthousiasteling. 

Wat ga jij doen om iedereen te motiveren? 
Wat hebben jouw collega’s nodig om over die 
vaardigheden te beschikken die belangrijk zijn 
voor zijn of haar functie, nu en in de toekomst? 

Over de persona’s

Neigt naar of is negatief, wil 
vooral de beste zorg leveren 
en heeft een afkeer van alles 
wat met digitalisering te 
maken heeft. 

De analoge idealist
(ook wel de ‘digistarter’)

De aarzelende 
technologiegebruiker

De drukke 
prioriteitensteller

De digivaardige 
professional

De digitale 
enthousiasteling

Heeft weinig kennis over 
technologie en heeft er 
daardoor niet echt een mening 
over, richt zich vooral op het 
welzijn van de cliënt. 

Heeft basiskennis maar 
zoekt de balans tussen zorg 
en (digitaal) werk. Vindt 
digitale vaardigheden een 
bijzaak of zelfs stom en een 
belasting, door drukte blijven 
werkzaamheden liggen. 

Weet zijn weg met digitale 
middelen prima te vinden, 
maar spant zich niet boven
matig in om met de nieuwste 
digitale middelen te werken. 

Maakt gebruik van digitale 
middelen en wil graag meer 
en sneller. 

 “Meer tijd voor de cliënt, prettig werken voor jou!”. 
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Bron: Vilans 2020

https://www.digivaardigindezorg.nl/communicatiemiddelen/  
https://www.burostrakz.nl/blogs/
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25 tips voor zorgorganisaties die de digitale vaardigheden
van hun medewerkers willen vergroten.

1. Ga er bij voorbaat niet van uit dat al je medewerkers 
digitaal vaardig zijn omdat ze ‘ook op Facebook zitten’.

2. Haal het onderwerp ‘niet digitaal vaardig zijn’ uit de 
taboesfeer en maak het bespreek baar in teams.

3. Heb aandacht voor de emoties rondom digitalisering en 
computers als weerstand, angst, schaamte en onzekerheid

4. Gebruik een positieve boodschap die motiveert zoals: 
“Digitale Vaardigheden, meer tijd voor de cliënt en prettig 
werken voor jou!”.

5. Maak inzichtelijk welke digitale vaardig heden in de 
verschillende functies van belang zijn.

6. Monitor de digitale vaardigheden. Bespreek of toets deze 
vaardigheden in functioneringsgesprekken, coaching en 
sollicitaties, net als zorginhoudelijke vaardigheden.

7. Realiseer je dat, net als bij laaggeletterden, heel veel 
digitale starters creatief worden in het vermijden van 
computers. Waar iemand die moeite heeft met lezen 
smoesjes gebruikt als: “Ik heb mijn leesbril niet bij me, 
lees jij dit even?”, kan de digitale starter zinnen zeggen als: 
“Jij kunt zo lekker snel typen. Als jij de rapportage even 
afmaakt, doe ik de was”.

8. Realiseer je dat de digitale starter op elk functieniveau 
kan voorkomen.

9. Richt je niet alleen op de digitale starter, maar ga voor 
iedereen digitaal vaardig(er). Van schoonmaker tot 
bestuurder.

10. Geef goed voorbeeld met management en directie door 
zichtbaar aan de eigen vaardigheden te werken.

11. Maak gebruik van bestaande kennis van mensen, digi
weten, early adaptors en digi coaches die collega’s op de 
werkplek zelf helpen.

12. Betrek alle stakeholders bij een programma tische aanpak: 
ICT, Zorg (zowel de manager als de vaardige medewerker 
als de starter en de cliënt waar nodig), HR, Opleiden, 
Communicatie en planners).

13. Onderzoek al bij werving en selectie of mede werkers 
digitaal vaardig zijn en koppel ze aan een ervaren collega.

14. Neem digitale vaardigheden structureel op in je scholings
aanbod maar realiseer je dat knoppencursussen en 
elearning stress op kunnen leveren voor de starter.

15. Beloon initiatieven van medewerkers op dit gebied.
16. Houd het onderwerp ludiek en thematisch onder 

de aandacht en zet daarbij met name nietdigitale 
communicatie  middelen in.

17. Gebruik storytelling als middel. Laat digi starters die 
vaardig geworden zijn hun verhaal vertellen om anderen 
te stimuleren ook aan de bak te gaan. Bijvoorbeeld Marrie, 
die daarvoor gevolgd wordt door zorgaanbieder QuaRijn.

18. Benadruk bij besluitvorming de urgentie dat digitale 
innovaties (ehealth en zorgtechnologie) alleen landen als 
medewerkers en cliënten/patiënten basisvaardig zijn.

19. Leid je helpdeskmedewerker op in het eenvoudig kunnen 
uitleggen, coachen en positief bekrachtigen.

20. Voeg digitale opdrachten en middelen toe aan je volledige 
opleidingsaanbod zodat mensen ook in niet digitale 
trainingen blijven oefenen en ontwikkelen.

21. Zorg voor een duidelijk overzicht van het applicatie
landschap met het icoon en waar de applicatie voor 
gebruikt kan worden.

22. Besteed tijdens de uitrol van nieuwe applicaties of 
updates extra aandacht aan de digitale starter en laat 
hen eerst testen.

23. Evalueer regelmatig je applicaties op gebruikersgemak en 
stel dit voorop bij de selectie van nieuwe applicaties.

24. Realiseer je dat ook jonge medewerkers en schoolverlaters 
uitdagingen hebben op digitaal gebied, overschat hen niet. 
Ga daarom in gesprek met je onderwijs partners over een 
aanbod aan de huidige studenten zodat ze digitaal vaardig 
de zorgopleiding verlaten.

25. Gebruik voor een zelftest en leermiddelen de website  
www.digivaardigindezorg.nl en voor producten rondom 
digitale vaardigheden www.coalitiedigivaardigindezorg.nl. 
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