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Wie zijn er aanwezig? 



Agenda

11 november 2021
Onderwerp Wie 

Welkom Suus  (WZW)

Methodiek MET Suus 

Leerarrangement Inge Kamphuis (Tech@doptie) & 
Suzanne Verheijden (Buro Strakz) 

Tech@doptieSpel Inge Kamphuis 

Zelftest digivaardig Suzanne Verheijden

Masterclasses Erik de Vries (Hogeschool Arnhem Nijmegen)

Mogelijkheden deelname Suus 

Planning Suus 



Methodiek

Methodiek: 
� wordt ingezet de V&V. 
� doorontwikkelen in samenwerking met een 

aantal werkgeversverenigingen (WGO) en 
deelnemende organisaties. 

� Sectorbreed borgen zodat deze 
beschikbaar gesteld kan worden aan 
andere :*2¶V. 



Inge Kamphuis, Tech@doptieSpelLeerarrangement

Inge Kamphuis

Suzanne Verheijden



Even voorstellen

Suzanne Verheijden
Educatie & innovatie

� Programmamanager Digitale Vaardigheden ECP
� Strategisch Innovatie-adviseur  
� Cabaret over de Zorg van de Toekomst
� Eigenaar Buro StrakZ
� Auteur boek #eHeld, dagboek van een zorgprofessional van 

de toekomst

De toekomst van zorg en de 
rol van de zorgprofessional 
daarin

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

7KHPD¶V�
� 21e eeuwse vaardigheden
� Leren moet leuk zijn
� Digitalisering op maat
� Dat kan slimmer
� Peer-to-peer, digitale 

ambassadeurs
� Zorgtechnologie
� Creativiteit



Doel leerarrangement

Zorg en welzijn medewerkers zijn goed en adequaat
opgeleid om hun team als deskundige mee te nemen in 
de wereld van technologie en de daarvoor benodigde 
digitale vaardigheden. 



Uniek leerarrangement



Inhoud leerarrangement

In het leerarrangement onder andere aandacht voor de volgende 
onderdelen:

� Vraagarticulatie
� Kennis over (zorg)technologie
� Experimenteren
� Didactische vaardigheden
� Omgaan met digitale starters 

en weerstand

� Coaching
� Pitchen
� Ethiek
� Inbedding in de organisatie



Voorbeelden van opdrachten

Deelnemer weet hoe hij om kan gaan met 
ǁĞĞƌƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĐŽůůĞŐĂ Ɛ͛�ŽĨ�ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ�
rondom digitalisering en technologie

Deelnemer kan een kwalitatieve pitch geven over 
een technologisch product

Deelnemer kan met een teamleider het gesprek 
aangaan in relatie tot de wensen uit een team 

rondom technologie en applicaties

Deelnemer kan een analyse maken van een casus 
waarbij een vraag van een cliënt vertaald wordt 

in een aanbod met zorgtechnologie



Voorbeeld pop-up lab 



Voorbeeld: koppeling 
SHUVRQD·V aan eigen team 



Werkvormen

� Padlet
� Chat
� Polls
� Energizers
� Rollenspellen

� Online presenteren
� Websites
� Spelvormen
� Popup lab
� Pitch en productdemonstratie 

geven



Leerarrangement digitaal: 
online leeromgeving 



Reacties deelnemers



Inge Kamphuis, Tech@doptieSpelTech@doptieSpel

Inge Kamphuis



Doel Tech@doptieSpel

Voeren van het teamgesprek tussen de 
teamleden over (zorg)technologie: 

o Wat voel en ervaar je bij (zorg)technologie 
en digitalisering op dit moment. 

o benodigde competenties en 
toekomstbeeld over 2 jaar.

Draagvlak creëren voor voorloper.



Associatiekaarten



Indruk Tech@doptieSpel



Ervaringen deelnemers

͞Ik ga mij bezighouden met het verkennen
van technologie, wat er allemaal mogelijk
ŝƐ͘͟

͞/Ŭ�ďĞŶ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŽƉǌĞƚ�ǀĂŶ�
het spel met associatiekaarten en 
ŬĞƵǌĞƉƌŽĐĞƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŬĂĂƌƚĞŶ͘͟

͞KŶƐ�ƚĞĂŵ�ŐĂĂƚ�ŵŽƌŐĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐůĂŐ�Žŵ�ĚĞ�
medewerker van de toekomst te worden. De 
uitkomst van het spel is wat we samen willen 
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘͟

͞Ik had bedenkingen bij het online 
spel maar vond het erg interessant͘͟



Inge Kamphuis, Tech@doptieSpelZelftest digivaardig

Suzanne Verheijden



Zelftest digitale vaardigheden

� Ontwikkeld door medewerkers VVT landelijk (verzorgende, opleiders, ICT, 
management)

� Bevat vaardigheden die minimaal nodig zijn in de zorg 
� N.v.t. mogelijkheid en antwoorden op een schaal van 1-10
� Verschillende categorieën
� Medewerker ontvangt individueel rapport in de mail en op organisatieniveau 
� Invultijd (afhankelijk van snelheid/niveau) 15-30 minuten
� Let op: mensen hebben bij zelftest neiging zichzelf rooskleuriger te scoren
� Landelijk onderzoek VVT juli 2020: 16% is digitaal starter (score lager dan 6) 

25% bij de 55+-er
� Hoe lager opleidingsniveau          hoe hoger de leeftijd         hoe lager score



Voorbeeldvragen zelftest



Succesfactoren 
programmatische aanpak diva

Positieve insteek, (we helpen je)  en coaching door de koploper
Commitment en voorbeeldrol Raad van bestuur en 
management

Statement: geen keuze maar noodzaak

Geen focus op starter, iedereen digitaal vaardig

Veel aandacht voor niet-digitale communicatie

Verleturen en out-of-the-pocketkosten reserveren voor starters

Medewerkers weten wat er minimaal van hen verwacht wordt

Boodschap: meer tijd voor cliënt en prettig werken

Het afschuifsysteem van de starter doorbreken

Alle relevante afdelingen betrekken

Benadrukken nut en noodzaak en lange termijn perspectief

Opname in compententieprofiel, functioneringsgesprekken, 
inwerkprogramma enz.



Inge Kamphuis, Tech@doptieSpelMasterclasses en werk-leertrajecten 

Erik de Vries 



Borging zorgtechnologie 

Handvatten voor de strategische inbedding van technologie binnen jouw 
organisatie. 

Masterclasses en werk-leertrajecten. 
7KHPD¶V��

o Technologie/informatisering verweven in beleid.  
o Management van meerdere technologie toepassingen/projecten.
o Sturen op projecten vanuit het management.
o Van experiment naar implementatie.

Masterclass kan worden opgevolgd door werk-leertraject.



Borging zorgtechnologie 

Multisysteem management (architectuur)

Experimenteren/ontwikkelen
in projecten

Projectsturing

Organisatiebeleid

Implementatie

Routineus
gebruik zorgtechnologie

Teamleiders
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Masterclass 1

Masterclass 2

Masterclass 3

Masterclass 4

Voorlopers



Masterclasses & Werk-leertrajecten 

Masterclasses: 
� Appreciatie van het vraagstuk.
� Inzicht in de aard van het vraagstuk.
� Algemene managementinstrumentaria voor het vraagstuk.
� Speelt het vraagstuk binnen mijn organisatie?

Werk-leertrajecten:
� Werken aan het concrete managerial vraagstuk van jouw organisatie.
� Concrete toepassing van algemene managementinstrumentaria.
� Leren van de aanpak van FROOHJD¶V.
� Reflectie RS�GLOHPPD¶V�keuzes.



Masterclasses & Werk-leertrajecten 

Medewerkers die de condities scheppen voor het werken met 
zorgtechnologie/ICT-toepassingen in de zorg. 
� Managers
� Beleidsmedewerkers
� Medewerkers van innovatieafdelingen
� Informatiemanagers
� Implementatie- of projectmedewerkers
� Stafmedewerkers
� ICT-experts met beleidstaken 

Post-HBO niveau, enige ervaring met 
projectmatig werken. 



Resultaten: Masterclasses & 
Werk-leertrajecten 

� Technologie verweven in beleid
o Informatiebeleid/beleidsparagraaf zorgtechnologie

� Sturen op projecten vanuit management
o (Maatschappelijke) business case

� Van project/experiment naar implementatie
o Implementatieplan

� Managen van meerdere technologie/ICT-toepassingen en -projecten
o Meerjaren informatieplan/enterprise architectuur(plan) 



Indruk Masterclasses



Mogelijkheden deelname: optie 1

Alle onderdelen:
� Per organisatie:  

o 6 Tech@doptieSpellen, 8 deelnemers 
per spel.

o Leerarrangement: 3 deelnemers. 
o 0DVWHUFODVVHV���WKHPD¶V��ppQ�

deelnemer per masterclasses, keuze 1 
RI�PHHUGHUH�WKHPD¶V���

o 1 werk-leertraject: keuze uit vier 
WKHPD¶V

� Kosten deelname: geen, alleen investering 
uren.



Mogelijkheden deelname: optie 2

Alleen masterclasses*: 
� Keuze 1 tot 4 masterclasses: één 

deelnemer per masterclass. Introducé 
afhankelijk van aantal  aanmeldingen. 

� Niveau: Post-HBO niveau, basale ervaring 
met projectmatig werken.

� Voorafgaand intakevragen: verkennen 
situatie binnen de organisatie. 

� Kosten deelname: geen, alleen investering 
uren 



Planning MET project

Activiteit  Periode 
Organisaties werven en aanmelding t/m 13 december 2021 

Planning communiceren met deelnemers uiterlijk 24 december 2021

Kick-off bijeenkomst voor alle organisaties 
die deelnemen aan optie 1 

Week 4 2022

Looptijd MET t/m eind 2022



Redenen om deel te nemen

Technologische en digitale ontwikkelingen gaan snel. 

Ontvang handreikingen om technologie en digitalisering te 
implementeren en in te bedden binnen jouw eigen organisatie. 

Compleet: van strategische visie, processen, competenties en 
vaardigheden en leiderschap. 

Vraaggericht: net gestart met technologie of al geëxperimenteerd. 

Deelname is kosteloos. 

Samen met onderwijs, organisaties en ondersteunende partners. 



Aanmelden voor MET 

Stuur een mail naar MET@wzw.nl met de volgende gegevens: 
� Naam organisatie
� Naam contactpersoon, telefoonnummer en mailadres 
� Keuze: alle onderdelen OF alleen masterclasses
� Naam van de werkgeversorganisatie waar je lid van bent. 

Uiterlijke aanmelddatum: 13 december 2021

Vragen over MET? 
Neem contact op met Suus van Dijk projectmanager 
MET@wzw.nl | 06 23807408

mailto:MET@wzw.nl
mailto:MET@wzw.nl


Hoe verder na aanmelding 

� Aanmeldingen inventariseren.

� Subsidie RegioPlus. Biedt financiële ruimte voor: 
o Optie 1: maximaal 14 organisaties 
o Optie 2: maximaal 20 organisaties per masterclass

� Wanneer de vraag groter is dan het huidige aanbod -
o Onderzoeken of extra subsidie mogelijk is. 
o Aanmelden is geen garantie voor deelname. 


