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De digitalisering van de zorg- en 
welzijnssector gaat snel. Naast het 
reguliere werk met e-mail, smartphones 
en epd’s, bestaat de werkpraktijk steeds 
vaker uit technologische innovaties. Denk 
aan beeldbellen en slimme alarmering. 
Zorgprofessionals hebben daardoor 
dagelijks te maken met dergelijke 
toepassingen, ook als ze niet over 
voldoende vaardigheden beschikken. Die 
onervarenheid leidt tot angst, schaamte 
of stress. En dat is soms zelfs reden om de 
zorg te verlaten. 

Digitale vaardigheden van medewerkers 
zijn cruciaal voor het succes van 
innovaties. Ze komen de kwaliteit van de 
zorg ten goede, vergroten het werkplezier 
van medewerkers en leveren op termijn 
een bijdrage aan het terugdringen van 
zorgkosten. De noodzaak om het werk 
anders en efficiënter in te richten is 
groot, omdat organisaties met dezelfde 
hoeveelheid professionals aan een 
toenemende zorgvraag moeten voldoen. 
Digitale vaardigheid is dus ook een 
belangrijk arbeidsmarktvraagstuk! 

Aan de slag! 
Het landelijke programma ‘Digivaardig in 
de zorg’ ondersteunt u bij de ontwikkeling 
van een concrete aanpak rondom de 
digitale vaardigheid van medewerkers. 
Het programma biedt cijfermatige 
onderbouwing, testen, workshops en 
andere leermiddelen. Dit e-magazine 
biedt toegang tot dat materiaal, 
ervaringen van zorgorganisaties en 
digicoaches, een visie van het onderwijs 
en financiële mogelijkheden.  

Koen de Hond
Directeur/bestuurder Transvorm
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Voorwoord
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   Slechts 27%  
van de zorg-

medewerkers is 
bijgeschoold in 
technologische  

en digitale 
vaardigheden.

49% van de zorg-
verleners vindt de 

eigen ICT-kennis 
voldoende om 
het werk goed 

te kunnen 
doen. 

11% van de 
Nederlanders 

van 16 tot 
65 jaar heeft 

geen of weinig 
ervaring met de 

computer.

Digitale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig 
zijn om digitale technologie te gebruiken. Ze ver-
groten de kwaliteit van de zorg en maken het werk 
efficiënter, makkelijker, veiliger en transparanter. 

Het gaat om het kunnen gebruiken van díe digitale 
toepassingen die bij de functie horen: het sturen van een 
online agendaverzoek, een veilig wachtwoord maken, 
rapporteren in het ECD, uren inzien in de roosterapp, 
dwaaldetectiemelding afhandelen, beeldbellen met 
een cliënt, thuismonitoring, online diagnoses stellen en 
behandelen of werken met slimme alarmeringen op een 
smartphone. Iedere functie heeft eigen vaardigheden 
nodig. 

Wat kenmerkt een digitale starter?
Een digitale starter is iemand die niet de digitale basis-
vaardigheden heeft die nodig zijn voor het uitoefenen 
van zijn of haar functie en die vaak weerstand tegen 
computers heeft ontwikkeld. De digitale starter staat aan 
het begin van het leerproces als het om deze vaardig-
heden gaat. Terwijl ontwikkelingen in de hard- en 
software elkaar rap opvolgen, houdt de digitale starter 
vaak vast aan oude en minder efficiënte manieren om  
te werken met computers en andere digitale middelen.

Wat houdt ‘digivaardig zijn’ in? 

Bron: Ministerie OCW 2018, ICtivity 2019, Werkgeversenquête zorg en welzijn 2020
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In 2019 is werkgeversorganisatie Utrechtzorg 
begonnen met het uitrollen van het 
programma Digitale Vaardigheden bij 14 
ouderenzorginstellingen. Het doel was om 
de kwaliteit van zorg en de effectiviteit van 
werken te vergroten door het verbeteren 
van de digitale vaardigheden van álle 
medewerkers. 

Een jaar na de start van het project is onder-
zocht wat er aan deze aanpak goed werkte,  
en wat er nog verbeterd kon worden. Er zijn 
diverse inzichten en aanbevelingen naar  
voren gekomen. 

 

 

Eerste resultaten 
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Bekijk het volledige rapport

Uit de evaluatie van
de zorgmedewerkers blijkt 
16% zichzelf te scoren als 

digitaal starter. Voor  
de 55-plusser is dat  

zelfs 1 op de 4.

1

Digitale starters 
creëren een succesvol 
‘afschuifsysteem’ om  

onder hun digitale taken  
uit te komen.

2

 

Digitale starters die 
vaardiger worden, werken 

zelfstandiger, hebben meer 
zelfvertrouwen en voelen 
zich meer een onderdeel 

van hun team.

3

Top 3 inzichten

https://utrechtzorg.net/nieuws/programma-digitaal-vaardig-levert-waardevolle-aanbevelingen-voor-zorg-en-welzijn
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1 Digitale vaardigheden behoren tot  
de competenties van een goede zorg-
professional. Maak het verbeteren 
van de digitale vaardigheden niet 
te vrijblijvend. De keuze die mede-
werkers hebben, is hóe zij zich willen 
ontwikkelen, niet óf zij zich willen 
ontwikkelen.

2 Starters ontwikkelen hun digitale 
vaardigheden niet vanuit de over-
tuiging dat zij daardoor kwalitatief 
betere zorg gaan leveren. Dat vraagt 
nog meer aandacht voor het nut en 
de noodzaak in de communicatie-
boodschap.

3 Het is belangrijk voor een digicoach 
om zichtbaar te zijn op een locatie. Dit 
werd niet gerealiseerd in contracten 
van 4 uur per week. Het is belangrijk 
dat digicoaches een contract hebben 
van minstens 8 uur waarin zij boven-
dien vrijgesteld zijn van hun andere 
werk.

Top 3 aanbevelingen

Top 3 aanbevelingen

Eerste resultaten 



Wat levert het op?

De investeringen voor het digitaal vaardiger 
maken van jouw organisatie zijn goed te 
berekenen. Alleen zijn de resultaten lastig in 
euro’s weer te geven. Toch levert het veel op 
(ook geld). Hoe die balans er precies uitziet,  
is afhankelijk van welke keuze in de aanpak 
je als organisatie maakt. Enkele resultaten 
zijn hier uitgelicht.
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Meer werkplezier
Medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen  
en werkplezier. De werktevredenheid 
stijgt; verzuim en verloop nemen af. 
Het vermindert frustratie en door- 
breekt schaamte over het niet  
digitaal vaardig zijn. Digivaardige 
medewerkers zijn beter in staat  
plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.

Minder werkdruk
Medewerkers die digitaal 
handig zijn, vullen sneller 
rapportages e.d. in. Dit 
vermindert de werkdruk. 
Het aantal hulpvragen  
aan collega’s neemt ook  
af, dat scheelt twee keer  
tijd.

Innovatie
Om innovatieve technologie in  
te voeren, is het een voorwaarde 
dat er mee gewerkt kan  
worden. Als medewerkers  
over passende digitale 
vaardigheden beschikken  
wordt innovatieve zorg-
technologie sneller en beter 
gebruikt.

Maatschappelijke  

verantwoordelijkheid

Aandacht voor digivaardig-

heden is goed werkgeverschap.

ICT
Digivaardige medewerkers 
doen minder vaak een 
beroep op de ICT-helpdesk. 
En het rendement van ICT 
investeringen is groter: de 
digitale systemen worden 
beter gebruikt. Een nieuw 
systeem implementeren is 
eenvoudiger.

Hogere kwaliteit van zorg
Het elektronisch dossier wordt beter 

gebruikt, incidentmeldingen worden 
beter gedaan. Dit leidt tot minder 
fouten en betere bescherming van 
persoons-gegevens. De kwaliteit 

van zorg neemt toe als digitale 
taken sneller gaan, zodat er meer tijd is 

voor begeleiding en behandeling van de 
patiënt/cliënt.

Rapport Nut en noodzaak van het  
investeren in digitale vaardigheden  
in de zorg. 



Meer lezen?

https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-nut-en-noodzaak-van-het-investeren-in-digitale-vaardigheden.pdf


1. VOORBESPREKEN

Aandacht voor digivaardigheid
Digivaardigheid is een onderschat probleem, 
het startpunt is dan ook het onderwerp op de 
agenda krijgen. Om te beginnen bij bestuur 
en management. Overtuig hen met cijfers van 
de helpdesk, zet een zelftest voor managers in 
of houd een inspiratiesessie met een ervaren 
programmamanager.

2. PLAN

Wat & hoe
Een projectmatige aanpak om medewerkers 
digitaal meer vaardig te maken, heeft de 
voorkeur. Maak je ambitie concreet, beschrijf 
hoe je die wilt realiseren en met welke 
betrokkenen. De projectleider betrekt er 
meerdere disciplines bij: 
•  P&O (om het thema van werving tot en met 

functioneringsgesprek in te bedden), 
•  ICT (zodat je weet wat veel voorkomende 

hulpvragen zijn én je hen betrekt in de 
aanpak), 

•  communicatie (zodat je op allerlei manieren je 
organisatie informeert), 

•  management (zij weten wie digitale 
uitdagingen heeft en hebben een belangrijke 
rol om het doel te bereiken). 

3. DIGICOACH

Werven en trainen
Uit onderzoek en ervaring blijkt al dat de 
digicoach de sleutel tot succes is. Hij of zij 
ondersteunt collega’s persoonlijk bij het 
ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. 
De digicoach is over het algemeen een rol en 
geen aparte functie en is minstens een dag 
per week vrijgesteld. Train medewerkers die de 
rol van digicoach gaan vervullen vóór je start 
met je project. Een voorbeeld-vacaturetekst en 
trainingen zijn beschikbaar.

Hoe ga je nu aan de slag met het digitaal vaardiger maken van 
jouw organisatie? Welke stappen moet je zetten en wat is er 
allemaal beschikbaar aan materiaal om je daarbij te helpen? 

Welk digitype ben jij?
Als je overtuiging met cijfers en inzichten 
wilt onderbouwen, kun je een test inzetten. 
Daarmee ontdekken medewerkers wat 
de eigen digitale vaardigheden zijn. Het is 
bewust geen toets waarin vaardigheden 
worden afgetoetst, omdat uit de praktijk 
blijkt dat dit digistarters af kan schrikken. 
Kies op Digivaardig in de zorg je werkveld 
en gebruik de zelftest.  

Zelftest voor medewerkers

Zelftest voor managers

Voorbeeld projectplan

Training Buro Strakz 

Competentieprofiel

Snelkooksessie: een plan in 1 dag 

Training Q Academie 
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6 stappen naar digitaal  
vaardige medewerkers

https://www.digivaardigindezorg.nl/
https://www.digivaardigindezorg.nl/home/zelftest-managers/
https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Format-voor-projectplan-digitale-vaardigheden-def-1.docx
https://www.burostrakz.nl/trainingen/digicoach-2-dagen/
https://www.fwg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Extra-praktijkvoorbeeld-Digicoach-2021-def.pdf
https://www.burostrakz.nl/plan-in-1-dag/
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/digicoach-in-de-zorg


4. START

Communicatie
Het is van belang om een positieve boodschap 
in de hele organisatie uit te zetten over
digivaardigheid. Maak bekend aan de 
organisatie wat er mogelijk is, bijvoorbeeld met 
slogans als ‘Prettiger werken voor jou, meer tijd 
voor de patiënt/cliënt’ of ‘Ondersteuning op 
maat’. Er is veel communicatiemateriaal gratis 
beschikbaar.

5. IN DE PRAKTIJK

Proactiviteit & geduld
Werken aan het vergroten van digitale 
vaardigheden kost tijd. Digistarters verschuilen 
zich vaak uit angst of schaamte, dus digicoaches 
moeten hun best doen om ze te vinden. 
Sommige medewerkers zijn al geholpen met 
een verwijzing naar een website, anderen 
hebben veel coaching-sessies nodig. Het 
helpt om goed aan te sluiten bij hun tempo, 
leervoorkeur en hulpvraag. Het vraagt tijd en 
geduld van de digicoach én de organisatie, maar 
het levert resultaat op. 
Er is een grote diversiteit aan lesmateriaal 
beschikbaar per branche om een start te 
maken met het verbeteren van de digitale 
vaardigheden. Deze materialen vind je op de 
website van de coalitie Digivaardig in de zorg 
onder ‘projectorganisatie’. Onderdelen van het 
starterspakket zijn een uitgewerkte voorbeeld, 
projectplannen, zelftesten, leermiddelen en 
communicatiemiddelen.

6. BORGING

Duurzame verbetering
Het is niet klaar als het project stopt. Er zijn 
allerlei manieren om digitale vaardigheden te 
borgen in je organisatie: 
•   maak digitale vaardigheden onderdeel van 

functiebeschrijvingen, 
•    betrek digicoaches bij het inwerkprogramma, 
•    houd rekening met vaardigheden van 

medewerkers bij nieuwe IT projecten, 
•    neem het onderwerp op in de jaarplannen, 
•   breng de rol digicoach onder in je organisatie 

en 
•   zoek verbinding met het onderwijs.  

Zorg ervoor dat de investering een blijvend 
effect heeft. Deze vragenlijst kan je daarbij 
helpen.

Communicatiemiddelen

Starterspakket

Vragenlijst borging

6 stappen naar digitaal vaardige medewerkers
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https://www.digivaardigindezorg.nl/communicatiemiddelen/
https://www.digivaardigindezorg.nl/starterspakket-digivaardig-in-de-zorg-beschikbaar/
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/6317/vragenlijst-borging-diva.9ffeb799e481.pdf


Uit de praktijk 
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Op een lentedag spreken we via een 
videoverbinding op Teams met Anne,  
Dennis, Monique en Marieke. Alle vier zijn  
ze betrokken bij het digitaal vaardig maken 
van medewerkers in de eigen organisatie.  
Al tijdens de kennismaking gaat het mis. 
Eerst loopt bij één het beeld niet synchroon 
met het geluid, dan ‘bevriest’ iemand in 
beeld en vervolgens valt bij een ander de 
verbinding helemaal weg. 

‘Dit zijn nou precies de zaken waarvan een 
digitale starter in de stress schiet’, zegt 
Anne. ‘Klopt,’ vult Dennis aan, ‘wanneer je 
vaardigheden maar nét beheerst, is elke 
kleine wijziging een uitdaging.’ Iedereen is het 
er over eens dat voor de digitale starter de 
omstandigheden liefst helemaal stabiel zijn. 
Met goed werkende WiFi, geen knoppen waar 
de plaats van verandert en al helemaal geen 
nieuwe applicaties. Maar dat is natuurlijk niet de 
werkelijkheid. Wat wél wenselijk is, daarover is 
iedereen het eens: zorgprofessionals die digitaal 
bekwaam zijn. 

Marieke: “Ik heb in de praktijk gezien hoe 
belangrijk digitale vaardigheden zijn, maar ook 
hoe moeilijk het kan zijn.” 

Landelijke aandacht
Monique: ‘We merkten al voor 2020 dat basale 
digitale vaardigheden bij sommige collega’s 
ontbraken. Ze hadden angst om de computer 
aan te raken, deden alles nog op papier of 
zeiden “Hierom heb ik niet gekozen voor de 
zorg!” Op dat moment was er landelijk veel 
aandacht voor digitale vaardigheid. Dat hielp 
ons om aan het bestuur duidelijk te maken dat 
we er mee aan de slag moesten.’ 

Ook de organisatie van Anne heeft de 
landelijke aandacht benut: ’Wij hielden in 2019 
kwaliteitsdagen met workshops voor zo’n 
100 medewerkers, onder meer over digitaal 
werken. We hebben de collega’s gevraagd om 
de zelfscan van digivaardigindezorg.nl in te 
vullen. We zagen ter plekke de reacties op de 
resultaten. Het viel de collega’s soms mee waar 
ze goed in waren, maar je zag ook dat anderen 
zich bewust werden dat ze iets te doen stond.’  

Regionale samenwerking
Laverhof, BrabantZorg en Zorggroep Elde 
Maasduinen waren betrokken bij een regionale 
regiegroep. Dennis: ‘We hebben het projectplan 
voor digitale vaardigheden, de 0-meting en rol 
van de digicoach besproken. Toen zijn we, aan 
de hand van het projectplan, gaan pionieren. 

Monique Veld 
Opleidingsadviseur bij BrabantZorg  

en projectleider digivaardig

Ervaringen van Laverhof, BrabantZorg  
en Zorggroep Elde Maasduinen
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We bekeken een profiel voor de digicoach, 
schreven wervingsteksten en voerden sollicitatie 
gesprekken. Gaandeweg gaven we het proces 
samen vorm.’ 

Anne vult aan: ‘Het hielp dat we in de regio al 
met elkaar om tafel zaten. En op bestuurlijk 
niveau is er natuurlijk ook overleg over de 
arbeidsmarktproblematiek.’ 

‘Inderdaad’, zegt Dennis enthousiast, ‘doordat 
we al samenwerkten konden we open zijn 
en veel delen.’ Monique: ‘We hebben het 
gezamenlijk opgepakt, maar ook in de eigen 
organisatie gekeken of het paste.’ 

Er starten in de regio nog twee organisaties  
met een digivaardig-project. De gespreks-
deelnemers willen hun kennis en middelen 
graag delen met deze en andere organisaties,  
in aanvulling op dat wat er beschikbaar is op  
de website www.digivaardigindezorg.nl. 

Leeractiviteiten
Er is een gezamenlijk jaarplan met 
leeractiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy. De digicoaches 
hebben hier iets voor georganiseerd dat paste 
bij de eigen organisatie. Een presentatie of een 
quiz. En er zijn filmpjes gemaakt over digitale 
bloopers (ook van een directeur), om schaamte 
weg te halen en bewustwording te vergroten. 

Dennis Spierings 
Teammanager Zorg bij Laverhof en  

projectleider digivaardig en zorgtechnologie

Marieke Sleutjes 
Kwaliteitsverpleegkundige en opleidingsadviseur voor 
digitale vaardigheden bij Zorggroep Elde Maasduinen

Uit de praktijk

Marieke: Ik heb het effect op  
medewerkers en bewoners gezien.  
De digicoaches staan dicht bij de  
mensen, zijn onderdeel van het team  
en daardoor makkelijk te benaderen.  
Ik merk dat mensen niet meer de  
handdoek in de ring gooien als er  
iets niet lukt.

http://www.digivaardigindezorg.nl
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Dennis: ‘De leeractiviteiten lopen naast de 
coachingstrajecten met een medewerker. Die 
individuele coaching loopt continu door. Heeft 
een medewerker een hulpvraag, dan gaan de 
digicoach en die collega er even voor zitten.’ 

De effecten
‘Ik denk dat het heel veel oplevert. Mensen 
voelen zich soms “dom” op digitaal gebied en 
gaan in de weerstand,’ vertelt Marieke. ‘maar 
dan worden ze aan de hand genomen door 
enthousiaste mensen. Dat helpt, de weerstand 
verdwijnt. We zien dat collega’s efficiënter gaan 
werken, met de tablet in plaats van een los 
papiertje – waarvan je maar moet hopen dat  
het niet kwijt raakt. Het gaat in kleine stapjes. 
Maar het effect is groot.’ 

Monique vult aan: ‘Soms kan een digicoach 
een vraag niet zelf beantwoorden. Dan gaan ze 
samen naar de servicedesk, met de digicoach als 
een soort vertaler. Want voor de medewerkers 
van de servicedesk is het ook lastig om zaken – 
zeker op afstand - goed uit te leggen.’ 

Monique is blij met alle leervragen. Mensen 
moeten in het begin wel een drempel over om 
een hulpvraag te stellen. Maar wanneer ze dat 
eenmaal hebben gedaan, komen ze makkelijk 
terug. Dat is mooi om te merken. Ondanks de 
ingewikkelde tijd waar we in zitten, zien de 
betrokkenen dit project super positief.’

Hoe nu verder
De drie organisaties zijn klein begonnen, met 
een beperkt aantal teams in een pilot. Allen 
willen graag opschalen en volgende locaties ook 
digitaal vaardig maken. Monique: ‘Ik wil ook de 
managers en teammanagers meer betrekken 
bij het project. We moeten het borgen in het 
dagelijkse proces. Kijken wat we naast de 
inzet van digicoaches nog meer kunnen doen. 
Daarvoor volg ik de landelijke ontwikkelingen 
zoals het opnemen van digivaardigheid in het 
onboarding-traject en in de functieprofielen.’ 
Dennis kijkt uit naar de 1-meting, die onder 
meer via focusgesprekken gebeurt. Anne: ‘Het 
voelt alsof we nog in de startfase zitten, er is nog 
genoeg te doen!’

Anne: We kunnen niet zonder digitaal 
werken. Je kunt het ontwikkelen van 
digivaardigheden niet meer uitstellen,  
ik zou niet weten waarop organisaties 
nog wachten.

Anne van Kempen 
Manager opleiding, ontwikkeling en arbeidsmarkt  

bij Zorggroep Elde Maasduinen.

Uit de praktijk
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Uit onderzoek blijkt dat bij projecten met 
als doel medewerkers digitaal vaardiger 
maken, de digicoach de sleutel tot succes is. 
Wat een digicoach zoal doet en tegenkomt, 
vertellen digicoaches Michel van Asseldonk 
(verzorgende IG bij Zorggroep Elde 
Maasduinen), Laura Ophorst (verzorgende 
bij Zorggroep Elde Maasduinen) en Marjolein 
Hofman (verpleegkundige bij Thebe). 

Types
Mensen die niet digitaal vaardig zijn, schamen 
zich daar vaak voor. Als digicoach moet je 
daarom van alles bedenken en uitproberen om 
deze mensen te vinden en ondersteunen. Dat 
lijkt voor de digicoaches in dit interview geen 
probleem. Tijdens een beeldbel-gesprek zoekt 
Michel ongemerkt en snel van alles op. Het is 
duidelijk dat hij digitaal handig is. Hij was al 
een soort digicoach voordat de rol bestond. 
Een natuurlijke vraagbaak. Marjolein gebruikt 
Microsoft Teams vanuit haar stilstaande auto, 
want het is te druk op kantoor. Pragmatisch en 
creatief.

Aanpak
De digicoaches waren, voor ze officieel deze rol 
kregen, al een soort vraagbaak voor collega’s. 
Nu hebben ze hier uren voor gekregen én zijn 
ze geschoold om mensen op een coachende 
manier te helpen.

Marjolein: ‘Ik dacht “Dat doe ik wel even”, maar 
er is heel veel te doen. Ik heb 5 uur per week, en 
we bekijken hoe ik die het best kan organiseren. 
Het was wel handig dat ik in de training voor 
digicoach hoorde hoe andere organisaties dit 
aanpakken. De kunst is om te ontdekken wat de 
uitdagingen zijn bij een medewerker en om de 
mensen die zich verschuilen te vinden.’ 

Ook Michel maakt mee dat digistarters zich 
niet melden: ‘Dat is jammer, want zij missen 
veel. Er zijn medewerkers die nog nooit hebben 
ingelogd in ons systeem. En die dus geen 
e-mails zien, de berichten op intranet missen 
en hun loonstrook niet kunnen opvragen. 
Of mensen die een collega vragen om te 
rapporteren. Dat komt best veel voor.’

Michel vertelt hoe hij het aanpakt: ‘Ik vraag altijd 
waar mensen tegenaan lopen en wat ze het 
liefst willen leren. Daar beginnen we dan mee. 
Ik benadruk wat ze al kunnen en laat daarna 
zien dat bijvoorbeeld een andere app niet veel 
moeilijker is. Of we gaan alleen met inloggen 
aan de slag. Dat is dan genoeg. Mensen komen 
zelf terug met nieuwe vragen en voor meer 
uitleg. Het initiatief ligt dan bij hen. Ik zet ze niet 
onder druk om terug te komen, maar ik zie ze 
toevallig en vraag dan hoe het gaat.’

Wat doet de digicoach?

Michel van Asseldonk
Verzorgende IG bij Zorggroep Elde Maasduinen

https://www.digivaardigindezorg.nl/onderzoek-aandacht-voor-digitale-vaardigheden-zorgprofessionals-ouderenzorg-loont/
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Laura Ophorst  
Verzorgende bij Zorggroep Elde Maasduinen 

Laura: ‘Rust, geduld en een positieve benadering 
zijn de belangrijkste eigenschappen van een 
digicoach. En natuurlijk moet je enthousiast zijn 
over digitale zaken.’ Laura vindt het een voordeel 
dat ze zelf ook in de zorg werkt: ‘Dat helpt, omdat 
ik begrijp waar collega’s tegenaan lopen. Daar 
kan ik dan gemakkelijk op inspelen. Het is een 
mooie combinatie.’

Michel: ‘Soms heb ik te maken met mensen die 
het papieren dossier terug willen. Ze vragen 
collega’s om digitale werkzaamheden voor hen 
te doen, zoals het aftekenen van medicijnen. 
Met hen ga ik in gesprek over de kwaliteit 
van zorg. Ik laat zien dat het minder moeilijk 
is dan ze denken. Ik geef ze bijvoorbeeld een 
‘snack’ mee. Dat is een afbeelding van een 
computerscherm met een uitleg in tekst-
ballonnen. Die snacks liggen ook op meerdere 
plaatsen in het pand, zodat mensen ze makkelijk 
kunnen meenemen.’ 

Resultaten
In het begin was het lastig om mensen ‘over te 
halen’. Nu is het spreekuur elke keer volledig 
gevuld. Alle drie kennen ze mooie successen. 
Medewerkers zijn opgelucht en trots dat ze het 
na hulp van de digicoach echt zelf kunnen. 

Michel: ‘Iemand kwam vol trots vertellen dat ze 
wat ze zelf had geleerd, nu aan een ander heeft 
kunnen uitleggen. Zij durfde eerst de laptop niet 
aan te zetten. Nu heeft ze een collega geholpen 
om de Teams-app op de laptop te zetten!’ 

Laura: ‘Medewerkers zijn minder bang om met 
computers aan de slag te gaan. Daardoor zijn ze 
beter geïnformeerd en kunnen hun werk beter 
doen. Het zorgt voor rust en kwaliteit.’

Marjolein wijst erop dat het voor organisaties de 
investering waard is, omdat de ontwikkelingen 
steeds doorgaan. ‘Cliënten vragen ook om hulp, 
bijvoorbeeld om een alarm op hun telefoon te 
zetten om op tijd medicatie in te nemen. Dan 
moet je dat als zorgmedewerker wel kunnen 
natuurlijk!’

Marjolein Hofman 
Verpleegkundige bij Thebe

Wat doet de digicoach?



Digitaal leiderschap vereist!
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We zijn onderweg naar een digitale samen-
leving. Naast het digitaliseren van processen 
kunnen we de zorg door digitalisering ook 
anders inrichten. Dat biedt kansen, maar er 
liggen ook risico’s op de loer. Hoe bewaak je 
het persoonlijke contact? Zijn er voldoende 
apparaten en wordt de digitale zorg voldoende 
vergoed vanuit de financiering? En niet on-
belangrijk: hebben patiënten/cliënten en 
medewerkers wel voldoende competenties? 

Digivaardige medewerkers vragen om een 
digitale visie en digitaal leiderschap. Manage-
ment dat digitaal vaardig is en een visie heeft, 
kansen en risico’s inschat en de medewerkers 
helpt om die kansen te benutten en de uit-
dagingen te tackelen. 

Is het 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? Durven ze een 
voorbeeld rol te pakken? Het management is 
cruciaal bij een aanpak digitale vaardigheid 
en meten is weten. Digitaal leiderschap omvat 
kennis, vaardigheden en activiteiten waarmee 
leiders van de toekomst kunnen omgaan met 
snelle sociale en technologische veranderingen.
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Bekijk het rapport en ga  
aan de slag met de tips 

Welk digitype ben jij?
Met de zelftest onderzoeken managers de 
eigen digitale vaardigheden. Ook wordt de 
strategie op dit terrein in beeld gebracht en 
in welke mate medewerkers gefaciliteerd 
en geënthousiasmeerd worden. Uit het 
resultaat blijkt of je een analoge specialist 
bent, een digitale specialist, een analoge 
leider of misschien al wel een digitale leider.

Zelftest voor managers

Analyse van uitkomsten
Marco Derksen, strategisch adviseur digitale 
transformatie en digitaal leiderschap, 
analyseerde de resultaten van de zelftest voor 
managers in de zorg. Wat zijn de kenmerken 
van digitaal leiderschap en hoe doe je 
dat precies? En in hoeverre zien we deze 
kenmerken terug bij de managers in de zorg? 

Digitaal leiderschap vereist!

https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-digitaal-leiderschap-door-Marco-Derksen-def.pdf
https://www.digivaardigindezorg.nl/home/zelftest-managers/


Investeren in je medewerkers (met subsidies)
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Investeren in de digitale vaardigheden 
van je medewerkers kost tijd én geld. De 
kosten zitten vooral in het vrijstellen van 
de medewerkers om te kunnen werken aan 
hun digitale vaardigheden. Ook vraagt de 
inzet van een digicoach training en tijd om 
hen hiervoor beschikbaar te stellen. Ook 
de kosten van de inzet van een project-
leider die het project coördineert en alle 
afdelingen betrekt, neem je mee in je 
begroting.

Er zijn subsidies waar je een beroep op 
kunt doen. Daarmee is het mogelijk om 
digicoaches op te leiden of om mede- 
werkers via een cursus te helpen met  
hun digitale vaardigheden. 

Op de volgende pagina vind je een aantal 
subsidiemogelijkheden. Voor actuele informatie 
kijk je op Digivaardigindezorg.nl. 

Voorbeeldbegroting

https://www.digivaardigindezorg.nl/financieringsmogelijkheden-voor-digitale-vaardigheden-in-de-zorg-op-een-rij/
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/6317/tijd_kosten_begroting.5146b1c7152d.pdf


Vouchers voor opleiding tot digicoach  
Zorgaanbieders kunnen een voucher aanvragen om 
maximaal vier medewerkers in 2 dagen te laten trainen tot 
digicoach.

Stimuleringsregeling e-health thuis
Deze subsidie kan ingezet worden om e-health 
toepassingen in de organisaties op te schalen en te borgen. 
Hier valt ook het opleiden van zorgprofessionals onder en 
het informeren en training van cliënten en mantelzorgers.

Digivit
Dit is een onderwijsprogramma om medewerkers digitaal 
vitaal te krijgen. De opleiding komt in aanmerking voor 
subsidieregelingen die de kosten in zijn geheel of 
gedeeltelijk vergoeden.

Tel mee met Taal
Middels deze subsidie kunnen werkgevers  investeren 
in de basisvaardigheden van medewerkers en scholing 
aanbieden aan (digitaal) laaggeletterde werknemers.

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorg- 
verzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen  
voor subsidie om hun medewerkers te trainen in digitale 
vaardigheden en zorgtechnologie.

Sectorplanplusgelden GHZ 
Dit is een meerjarige subsidie voor werkgevers in de 
verstandelijk-gehandicaptenzorg. Het is bedoeld om  
een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten, 
waaronder digitale vaardigheden.
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Meer info Meer info

Meer info Meer info

Meer info Meer info

Subsidies

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/zorg-voor-innoveren/t/faq-training-tot-digicoach/
https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
https://www.dus-i.nl/subsidies/verbeteren-kwaliteit
https://www.digivit.nl/
https://www.sectorplanplus.nl/


Alle kleine beetjes helpen
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Als je niet met een project begint,  
doe dan in ieder geval de volgende dingen.

Realiseer je dat ‘digitale starters’ vaak creatief  
zijn in het vermijden van computers

Laat digitale opdrachten en middelen  
terugkeren in het volledige opleidingsaanbod

Betrek ook het onderwijs bij het opleiden van 
nieuwe, digitaal vaardige zorgmedewerkers

Besef dat digitaal vaardig zijn de landingsbaan 
is voor digitale innovaties

 Maak gebruik van koplopers en benoem  
hen tot ambassadeur

Zet digitale starters in als tester van applicaties

Wees als bestuurder of manager een  
digitaal leider

Bespreek bij indiensttreding van nieuwe 
medewerkers hun digitale vaardigheden

Leid je helpdeskmede- 
werker op als digicoach

 Deel positieve 
ervaringsverhalen

Monitor de voortgang van ieders digitale 
vaardigheden

Doe geen aannames: een smartphone hebben 
is niet hetzelfde als digivaardig zijn

Ga voor ‘iedereen digitaal vaardig(er)’ en betrek de
hele organisatie bij het digivaardigprogramma 

Maak het onderwerp digitale vaardigheden 
bespreekbaar

Heb aandacht voor de emoties rondom 
digitalisering en computers

Bied digitale vaardigheden structureel aan  
in je scholingsaanbod

Zet ook niet-digitale communicatiemiddelen in 
en breng het thematisch onder de aandacht

 Neem medewerkers mee in wat digitaal  
vaardig zijn hen kan opleveren

Maak duidelijk welke digitale vaardigheden  
per functie verwacht worden



Hoe kunnen studenten helpen? 

Digitale vaardigheid in uw organisatie  |  19

Adviseren in een specifieke situatie
Bijvoorbeeld als je de kwaliteit van leven 
wilt vergroten. Dan kun je studenten laten 
kennismaken met een cliënt en zijn omgeving. 
De studenten adviseren welke technologie 
passend is. Vervolgens kan de student 
ook helpen bij het testen van de gekozen 
zorgtechnologie.

Bestaande toepassingen beter  
benutten en/of opschalen
Verdwijnen in jouw zorgorganisatie mooie 
technologische toepassingen in de kast, 
omdat te weinig mensen weten hoe ze 
werken? Of benutten je medewerkers niet 
alle mogelijkheden? Studenten kunnen 
onderzoeken hoe dit komt. Is bijvoorbeeld 
de handleiding niet duidelijk? Worden 
mantelzorgers onvoldoende betrokken? Het 
advies dat de studenten geven, kunnen ze 
vervolgens ook uitvoeren en monitoren. Ook 
bij het opschalen van toepassingen kun je 
studenten betrekken. Bijvoorbeeld voor de 
instructie van cliënten.

De bruikbaarheid van een  
toepassing onderzoeken
Overweeg je een nieuwe technologie in te 
zetten, maar weet je nog niet hoe bruikbaar 
deze is en of medewerkers ermee kunnen 
werken? Studenten kunnen de toepassing op 
school uitproberen. Ze kunnen handleidingen 
herzien en instructievideo’s maken. Bijkomend 
voordeel: je voorkomt dat cliënten of mede-
werkers een negatieve ervaring opdoen met 
zorgtechnologie.



Vraagbaak voor 
wijkverpleegkundigen
Wijkverpleegkundigen die met een vraagstuk 
zitten, kunnen hun casus naar school sturen. 
In de klas buigen verschillende groepjes 
studenten zich over de casus. Binnen een week 
komen ze met een aantal adviezen. Grote kans 
dat er bruikbare suggesties bij zitten waar de 
wijkverpleegkundige zelf niet aan had gedacht.

Nieuwe oplossingen bedenken 
Soms is er voor een vraagstuk niet direct een 
oplossing voorhanden. Studenten kunnen in 
multidisciplinaire teams nadenken over wat de 
oplossing, of de oplossingsrichting, kan zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan een hackathon.

Samen leren on the job
Een student kan veel leren van de 
stagebegeleiders, maar de student kan ook 
de stagebegeleiders helpen met het beter 
wegwijs raken op het web en met digitale 
mogelijkheden. Op die manier kan wederzijds 
leren ontstaan.
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Meer info

Samen met onderwijs
Samenwerking met een regionale 
onderwijsorganisatie kan een project 
rondom digitale vaardigheden versterken. 
Voor materiaal ga je naar Digivaardig 
in de zorg. Je vindt hier onder andere 
een netwerkkaart met practoraten, 
lectoraten, opleidingen, labs en samen-
werkingsverbanden in Nederland die 
zich bezighouden met zorg- en sociale 
technologie. 

Samen met onderwijs

Hoe kunnen studenten helpen? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hackathon
https://www.digivaardigindezorg.nl/home/projectmanagement/samen-met-onderwijs/


Om aan de toenemende zorgvraag te blijven 
voldoen, is het cruciaal dat de zorgmede-
werker van de toekomst technologie kan 
toepassen in het werk. Hoe zorgt het onder-
wijs ervoor dat studenten de vaardigheden 
hiervoor ontwikkelen? Summa Zorg en Avans 
Hogeschool vertellen hoe zij ruimte maken 
voor zorgtechnologie in het onderwijs.

Katinka van Garderen, directeur bij Summa Zorg, 
is zich er van bewust dat zij zorgmedewerkers 
opleiden voor een levenslang beroep. “Het 
beroep blijft aan verandering onderhevig. 
Iedere zorgprofessional krijgt te maken met 
technologie. Ons doel is om ze op te leiden met 
een positieve en open houding. Dat betekent 
dat ze nieuwsgierig zijn, niet bang om iets 
nieuws uit te proberen en de basisvaardigheden 
onder de knie hebben.” 

Op waarde schatten
Ook Sophie Bouwens, docent en onderzoeker 
bij Social Work van Avans, verwacht van haar 
studenten een positief-kritische houding ten 
opzichte van technologie. 

“Wij vinden het niet zozeer belangrijk dat ze 
alle technologische toepassingen kennen, maar 
dat ze bewust zijn dat ze er zijn en ze weten te 
vinden. De student moet kunnen bepalen welke 
technologie past bij een hulpvraag en evalueren 
of die in de praktijk zijn doel bereikt.”

Sophie: “Jongeren gebruiken elke dag digitale 
middelen. De vertaalslag naar studie en 
werk wordt echter niet altijd gemaakt”. “Dat 
komt met name door onwetendheid”, denkt 

Maartje Vermeer, docent en medewerker van 
het GET-Lab bij Avans. ‘Studenten leren in de 
keuzemodule Technologie en Zorg & Welzijn 
om bij hulpvragen ook aan technologische 
oplossingen te denken, dat ook technologieën 
die ze dagelijks gebruiken, kunnen worden 
ingezet in de zorg. Vooraf hebben ze vaak geen 
idee wat domotica is. Ook al gebruiken ze thuis 
vaak soortgelijke technologieën, zoals Google 
Nest.”

Onderwijs: leren van en met elkaar
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Sophie Bouwens
Docent en onderzoeker aan de opleiding  

Social Work van Avans

Katinka van Garderen 
Directeur bij Summa Zorg



Verkennen en toepassen
Summa heeft technologie geïntegreerd in 
de volle breedte van haar zorgopleidingen. 
Katinka: “Voorheen was Zorg en Technologie 
een los vak. Nu vragen we ons bij elk thema 
af welke rol technologie kan spelen bij het 
welzijn en een goede gezondheid van de cliënt”. 
Summa-collega Susan Metz: “Als practor Samen 
Slim Zorgen werk ik al jaren aan het zichtbaar 
maken van technologie in het curriculum. 
Wanneer studenten ervaren hoe cliënten op 
technologische toepassingen reageren blijft het 
beter hangen.” 

V-model
Katinka: “Door samenwerking met 
zorgorganisaties en technologiebedrijven is 
de toepassing in de praktijk mogelijk. Vanuit 
de ROC’s is een gezamenlijk kwalificatiemodel 
opgesteld, dat wordt ingezet om technologie 
te integreren in opleidingen, bij- en nascholing. 
Elke zorgprofessional moet voldoen aan een 
set kernkwalificaties. De medewerker kan 
bestaande zorgtechnologie vinden, vertrouwen 
op het gebruik ervan, veilig en vaardig met 

technologie werken en erover vertellen. Een 
kleine groep professionals wordt opgeleid om 
voorloper en aanspreekpunt te zijn. Zij kunnen 
collega’s voorlichten en ondersteunen.” 

Van oriëntatie naar innovatie
Ook Avans past een logische opbouw toe 
in haar opleidingen. Sophie: “Technologie is 
verweven in het hele curriculum, aangevuld met 
keuzemodules. We starten met verkennen, later 
wordt technologie toegepast en gaan studenten 

ook innoveren. Iedereen doet in het GET-lab 
ervaring op met bijvoorbeeld VR-brillen, sociale 
robots en de Tovertafel. Aan het einde van het 
eerste jaar wordt ook aandacht besteed aan de 
ethische aspecten. 

Studenten geven in het kader van de minor 
Gezond Samen Leven een workshop aan 
zorgmedewerkers. Zo leren ze tijdens de 
studie niet alleen van het werkveld, maar ook 
andersom.” 
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Susan Metz 
Practor 'Samen Slim Zorgen' bij Summa zorg 

Maartje Vermeer  
Docent en medewerker van het GET-Lab bij Avans

Onderwijs: leren van en met elkaar
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Onderwijs: leren van en met elkaar

Maartje: “Tijdens stages bekijken studenten in 
hoeverre technologie kan worden toegepast. 
Soms lukt dat en soms niet. De student kan 
alle hulpmiddelen uit ons lab meenemen 
naar de praktijk. Daarnaast doen zorg- en 
welzijnsprofessionals in het GET-lab ervaring 
op en delen praktijksituaties met ons.” 

Best practices
Voor Summa biedt Kennispact - een 
samenwerkingsverband tussen de sector 
en de Noord-Brabantse ROC’s - kansen om 
onderwijs en praktijk te integreren. Susan: 
“Samen denken we na over vragen als; hoe 
brengen we technologische verdieping aan 
in het onderwijs? Hoe maken we docenten 
digitaal vaardig(er)? Onlangs bezochten 
we Ixperium, het innovatielab van ROC 
de Leijgraaf. Het bracht nieuwe inzichten 
en inspiratie voor het Experience Lab, dat 
Summa gaat realiseren. Blijven leren van 
elkaars best practices bereidt toekomstige 
afgestudeerden voor op een digitale 
toekomst!” 

Co-creatie
Sophie: “Het meerjarenplan Ambitie 2025 
van Avans wil studenten 25 procent van de 
opleiding in een multi-of interdisciplinaire 
omgeving laten volgen. Samenwerking tussen 
bijvoorbeeld de opleiding Social Work en 
Technische Informatica kan het niveau van 
technologische innovatie verhogen. Onze 
studenten geven bijvoorbeeld aan waar een 
zorgrobot in de praktijk aan moet voldoen. 
De technische student doet vervolgens het 
programmeerwerk. Daarnaast zetten we ook 
in op co-creatie met het werkveld. We zien 
volop mogelijkheden om dit nog verder te 
ontwikkelen.”



Transvorm gaat graag samen met jouw organisatie aan de slag om 
medewerkers digitaal vaardiger te maken. Ons doel is om zoveel 
mogelijk organisaties kennis te laten maken met het onderwerp en 
hen waar mogelijk te laten starten met het digitaal vaardiger maken 
van medewerkers. 

We geven graag advies hoe je als organisatie aan de slag kunt en pakken 
hierin een verbindende rol. Daarbij maken we gebruik van het programma 
van Digivaardig in de Zorg. 

Transvorm
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Meer informatie

Spoorlaan 171 04
5038 CB Tilburg

Digivaardigindezorg.nl

T 088 144 40 00
E info@transvorm.org

De Coalitie Digivaardig in de zorg zet zich al jaren in voor het 
verbeteren van digitale vaardigheden in de zorg. In de coalitie 
werken tientallen partijen samen, daarbij ondersteund door  
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. 

Het programma Digivaardig in de zorg ondersteunt zorgorganisaties 
die met digitale vaardigheden aan de slag gaan. Er zijn materialen 
voor mensen die betrokken zijn bij het digivaardiger maken van 
zorgprofessionals en conferenties, leerbijeenkomsten en andere gratis 
(online) evenementen. Leermiddelen, zelftesten, projectmaterialen en 
bijeenkomsten vind je op de website.

ECP en Coalitie  
Digivaardig 

https://transvorm.org/producten-en-diensten/selectie-instroom-mobiliteit-en-loopbaanondersteuning/digitale-vaardigheid
https://www.digivaardigindezorg.nl/
mailto:info%40transvorm.org?subject=
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