
Suzanne: Waarom vind jij het belangrijk dat 
medewerkers gaan werken aan hun digitale 
vaardigheden?  

Jan: In je privé-situatie is het prettig dat je bij blijft 
met de belangrijkste ontwikkelingen. Want 
tegenwoordig is het installeren van een nieuwe 
televisie al een flinke klus. Maar ook in je werk is 
het belangrijk dat je blijft leren. Of je nou op 
kantoor werkt of op een woning. Dat wil niet 
zeggen dat je het perse leuk moet vinden. Maar 
het gebruiken van digitale middelen is echt een 
must.  Sterker nog: ik vind dat elke medewerker 
basisvaardigheden nodig heeft om in de zorg 
te blijven werken. Waar je ook werkt, achter een 
computer zitten is waarschijnlijk niet je hobby. Ik 
wandel ook liever door de natuur dan dat ik naar 
een beeldscherm kijk. Maar wat je er mee kan vind 
ik wel fijn. 

Suzanne: Wat is het effect op de cliënt?  

Jan: In welke mate je in je werk te maken 
krijgt met digitale middelen hangt sterk af van de 
doelgroep waarmee je werkt. Er zijn cliënten die 
misschien wel digitaal vaardiger zijn dan de 
gemiddelde medewerker en er zijn cliënten die van 
wege hun beperking zelf nog weinig effect ervaren 
bij de inzet van digitale hulpmiddelen. Ik zie naast 
mooie innovaties voor cliënten veel kansen op het 
gebied van efficiënter werken waardoor er meer 
tijd overblijft voor het persoonlijke contact.  

Suzanne: Dat is de reden waarom we allemaal aan 
de slag gaan met digitale vaardigheden. Ben jij zelf 
bezig met digitale middelen? Welke 
ontwikkelingen heb jij zelf doorgemaakt? 

Jan:  Ik ben altijd erg pragmatisch geweest in het 
gebruiken van digitale middelen. Wat nodig is 
moet je jezelf aanleren. Ik vind het leuk, en 
belangrijk, om bij te blijven. En als er handige 
middelen zijn om mijn werk leuker en makkelijker 
te maken dan zet ik ze zeker in. 

Suzanne: En technologische snufjes, ben je een 
‘gadgetman’?  

Jan: In relatie tot het werk wat we doen vind ik het 
leuk. Ik ben geen enorme gadgetman. Mijn arm 
hangt niet vol met spannende horloges die allerlei 
lichaamsfuncties meten maar ik sta wel enorm 
achter het gebruik van apps die het werk 
makkelijker en beter maken. Het is belangrijk om 
bij te blijven. Om op hoofdlijnen te weten wat 
er tegenwoordig kan met technologie en zelf te 
zorgen dat je begrijpt hoe onze digitale systemen 
werken. Voor iedereen is de mate waarin je dit 
doet verschillend. De een weet alles van de nieuw-
ste snufjes en de ander kent alleen het minimale.  

Suzanne: Er zijn ook mensen, die noemen wij 
digitale starters, die vaak bang zijn om te werken 
met digitale middelen. Dit hebben we onderzocht. 
Wat vind jij hiervan?  

Jan: Ik begrijp de angst om digitale toepassingen 
in te zetten in je werk heel goed. 
Maar deze angst werkt vaak blokkerend. Veel 
digitale handelingen kun je uitbesteden door een 
collega of monteur in te schakelen. Maar des te 
groter is de voldoening als het je zelf lukt! En juist 
door de inzet van bijvoorbeeld vergaderen op 
afstand kunnen we elkaar als collega’s vaker en 
makkelijker spreken. Maar ook het contact in de 
driehoek kan een enorme boost krijgen als we 
meer gebruik maken van bijvoorbeeld beeldbellen. 

iedereen digitaal vaardiger!
I n t e r v i e w  m e t  J a n  F i d d e r ,  d e  v o o r z i t t e r  R a a d  v a n  B e s t u u r  ` s  H e e r e n  L o o
Door Suzanne Verheijden, Programmamanager Innovatie ’s Heeren Loo

Uitgave 1 - maart/april 2018

waarom Krijg je deze krant?
Leuk! Zo’n niet-digitale krant over digitale vaardigheden. Toch? Wij vinden 
van wel. Want het onderwerp is ontzettend belangrijk voor ons allemaal. 
Daarom ontvangt iedere medewerker van ’s Heeren Loo deze digikrant op 
de mat. In deze krant lees je over het programma ‘Digitale Vaardigheden’, 
waarom deze vaardigheden voor ons allemaal zo belangrijk zijn en hoe jij 
aan de slag kunt gaan met jouw digitale vaardigheden. 

Wil je reageren op deze krant of heb je vragen?  
Mail dan naar info@digitaal-vaardig.nl. 

 Names het projectteam Digitale Vaardigheden, 
Nadia Plambeck, Projectleider Digitale Vaardigheden

Lees verder op pagina 7.

digichallenge
Vanaf nu kun jij op www.digitaal-vaardig.nl aan de 
slag met jouw digitale vaardigheden. 

We hebben hier leermateriaal verzameld over de 
onderwerpen die je vindt op pagina 2. 
Maar ook kun je hier samen met collega’s aan de 
slag met digitaal vaardiger worden! Door middel 
van challenges kun jij jezelf en collega’s uitdagen 
om bijvoorbeeld beter te worden in Excel, Twitter 
of aan de slag te gaan met de nieuwe wet AVG 
waar je op pagina 5 meer over leest. 

Dus daag jezelf en je collega’s uit om aan de slag 
te gaan met digitale vaardigheden en ga naar 
www.digitaal-vaardig.nl!

samen werken aan digitale vaardigheden
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Sommige programma’s zijn niet meer 
weg te denken in het dagelijks 
leven. In het thema 
Basisvaardigheden staan deze 
centraal. Bijvoorbeeld het afdrukken, 
opslaan en delen van 
documenten. Maar ook het 
basisgebruik van programma’s zoals 
Word, eHRM en Aysist. En, indien 
aanwezig op jouw locatie, hoe je een 
iPad en iPhone bedient. 

Je beseft het misschien niet. Maar 
als je gebruik maakt van het internet 
loop je dagelijks risico. Ook al heb 
je nog zo’n goede virusscanner, de 
mens is nog altijd de grootste 
risicofactor als het gaat om veilig 
omgaan met (digitale) informatie. 
Binnen dit thema leer je alles over het 
veilig omgaan met informatie, online 
en offline. Maar ook alles over 
cookies en de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
die vanaf 25 mei van kracht is en 
waarvan de overheid verwacht dat 
iedere medewerker zich hier aan 
houdt.  

Wat is het verschil tussen Facebook 
en Twitter? Welke informatie zet je 
wel online en welke houd je liever 
voor jezelf? Hoe kan sociale media 
een cliënt helpen in het vergroten van 
zijn of haar contact met de 
buitenwereld? Hoe help je hem dit 
veilig te doen? In dit thema leer je 
alles over de wondere wereld van 
sociale media.  

Elke medewerker heeft te maken 
met verschillende apps en systemen. 
Bijvoorbeeld het ECD, Aysist en Mijn 
Leeromgeving. We hebben al het 
lesmateriaal van deze programma’s 
en systemen gebundeld zodat jij 
basisgebruiker of expert wordt.  

Basisvaardigheden Informatiebeveiliging 
en privacy social media

systemen 
‘s heeren Loo

In 2018 en 2019: iedereen aan de slag
met digitale vaardigheden!
De materialen zijn verdeeld over 8 
verschillende thema’s. En omdat iedereen op 
zijn of haar eigen manier leert is dit materiaal 
er in vele soorten en maten te vinden. Zo zijn 
er ook quizen en spelborden. 

Basisvaardigheden
Warme persoonlijke zorg blijft ons streven, 
maar omdat het digitaal werken zo 
belangrijk is, verwachten we daarnaast 
basisvaardigheden van elke medewerker. 
Deze hebben we verwerkt in een zelftest 
waar je op kunt scoren. 

Digichallenge
We dagen daarom elke medewerker uit in 
de ’s Heeren Loo Digichallenge! Stel een 
leerdoel op voor jezelf en ga alleen of met 
collega’s aan de slag. Misschien ben jij goed 
in Aysist en je collega in Word of Twitter. Hoe 
leuk is het om elkaar te helpen?  

Digitale starter
Ben je een digitale starter? Geen zorgen! 
We helpen je leren in jouw tempo of jouw 
vraag. Schakel gerust je regionale digicoach 
in.  

www.digitaal-vaardig.nl
Hieronder vind je de 8 thema’s. Lees ze eens 
rustig door in en wellicht kun je al 
bedenken met welk thema jij als eerste aan 
de slag gaat! 

Je vindt al het leermateriaal en de 
digicoaches op www.digitaal-vaardig.nl. 
Deze website is gemaakt door ‘s Heeren Loo 
en beschikbaar gesteld voor alle mensen die 
werken in de zorg en aan de slag willen met 
hun digitale vaardigheden. Niet alleen voor 
‘s Heeren Loo medewerkers dus!

De komende 2 jaar gaan we allemaal intensief aan de slag met onze digitale vaardigheden. Of je nou begeleider, fysiotherapeut, financieel specialist of 
directeur bent, er is altijd wat te leren op dit gebied. De zorg wordt digitaler, en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Om er voor te zorgen dat 
we kunnen profiteren van de kansen die dat biedt voor de kwaliteit van zorg is er een breed aanbod aan leuke leermaterialen ontwikkeld.  

technologie en
ehealth

domotica apps en
instellingen office 365

Er zijn tegenwoordig handige 
gadgets verkrijgbaar die 
lichaamsfuncties meten, zoals je 
hartslag en je bloeddruk. Er zijn 
games om cliënten en medewerkers 
te motiveren of dingen te leren. 
Of wat denk je van Virtual Reality? 
Kunstmatige intelligentie? Dit soort 
technologische middelen gaan een 
steeds grotere rol spelen in de zorg. 
Een mooi thema om up to date te 
komen en te blijven over alles wat er 
speelt op het gebied van Technologie 
en eHealth dus! 

Het is al niet meer weg te denken in 
ons werk: zorgdomotica. Maar welke 
toepassingen zijn er beschikbaar? 
En hoe dragen die bij aan jouw werk 
met de doelgroep waarmee je werkt. 
In dit thema staat zorgdomotica 
centraal.  

Tegenwoordig is er voor elke 
handeling die je doet, in je werk en 
privé, een app gemaakt. 
Dat kan heel overweldigend zijn. 
In dit thema leer je welke apps in 
jouw werk echt een bijdrage kunnen 
leveren. Je leert hoe je ze gebruikt 
en installeert en welke instellingen 
handig zijn in jouw werk.  

Komende tijd gaat jouw 
werkomgeving veranderen. 
Dat betekent dat je sommige 
handelingen op een andere 
manier moet aanleren. In dit 
thema leer je hoe de nieuwe 
werkomgeving eruit gaat zien en 
hoe je hier mee aan de slag kunt! 
 

www.digitaal-vaardig.nl
Helemaal gemotiveerd om aan de slag te gaan met je digitale vaardigheden? 

ga dan snel naar:
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innovaties voor jouw werk! 
Een belangrijk speerpunt in de strategie van ’s Heeren Loo is innovatie. 
Daar zijn we al hard mee aan de slag maar het zal dus de komende tijd 
nog meer in de spotlight staan. Veel innovaties hebben een digitale- of 
technische component. Daarom is belangrijk dat we onze digitale 
vaardigheden bijspijkeren. Hieronder vind je een aantal innovaties die 
al ingezet kunnen worden in ons werk, en die jouw leven, of dat van de 
cliënt, makkelijker maken. 

De enige onvoldoende die  
ik tijdens mijn vervolgopleiding 
haalde was voor informatica.
Ik ben altijd leergierig geweest, maar 
wel selectief in het leren. Ik wilde 
leren wat nut had. Bij de lessen 
informatica moest ik op allerlei 
plaatsen op het scherm letters met 
dubbele punten zetten om bij 
document te komen, had een 
dodelijk saaie docent en hoefde op 
dat moment nog helemaal niets met 
computers te doen. 

Technologie? Bah!
Met technologie en apparaten had 
ik al helemaal niets. Ik wist niet hoe 
ze in elkaar, aan, uit, dan wel uit 
elkaar moesten en wilde dat ook niet 
weten. Ik bleef er ver bij uit de buurt.
Tot ik het internet ontdekte. Alles 
wat ik wilde weten kon ik daar 
vinden. Eenmaal aan het werk kon ik 
er niet meer omheen en genoot ik 
van de computer. Ik zag ook volop 
mogelijkheden voor cliënten om met 
computer te werken. Ik werd voor 
gek verklaard. Echt! Ik ontwikkelde 
een computertraining voor mensen 
met een beperking met subsidie. 
Cliënten vonden het geweldig. 
Tegen de verwachting van 
begeleiders in.

Toen ik voor ‘s Heeren Loo een idee 
kreeg voor een computerprogramma 
waarmee mensen met een 
beperking hun eigen persoonlijke 
plan konden maken (Mijn Plan In 
Beeld), was ik definitief om. 

En nu?
Nu raak ik in paniek als ik mijn iPad 
een dag niet bij me heb op mijn 
werk. Mijn agenda, mail, internet, 
todolist: alles staat erop. Ik kan een 
stuk sneller werken en ben verslaafd 
aan de dicteerfunctie die gesproken 
tekst omzet in getypte tekst. Sterker 
nog deze blog is op die manier 
geschreven. Ik heb een Google 
Home apparaat thuis waarmee ik 
mijn verwarming, lampen en 
televisie kan bedienen. Ik heb een 
Apple Watch waarmee ik kan mailen, 
berichten versturen, gebeld worden, 
en het laatste nieuws kan zien. Ik ben 
handig in allerlei digitale applicaties 
en heb me gespecialiseerd op het 
gebied van innovatie waar, naast 
producten, diensten en 
methodieken, veel technologische 
ontwikkelingen een rol spelen.

Waarom nu dan wel?
Ik zie er het nut van in! 
Het verrijkt je leven als je het in 
balans gebruikt met live contact en 
een goed gesprek. En dat geldt voor 
alle medewerkers. Hoe handiger jij 
op de computer bent, hoe groter 
jouw wereld en die van de cliënt. 
Hoe sneller jij kunt werken, hoe meer 
tijd je overhoudt voor je cliënten. 
Hoe meer jij weet over social media 
en technologie, hoe beter je dat in 
kunt zetten voor je cliënt. Als jij weet 
hoe de dicteerfunctie werkt, hoef je 
nooit meer te typen. Als je kennis 
hebt over apps voor cliënten kun je 
hun zelfstandigheid vergroten. 
Maar ook als kantoormedewerker, 
schoonmaker, manager of directeur 
gaat er een wereld voor je open als 
je ziet wat er met nieuwe 
technologie en digitale 
vaardigheden allemaal leuker en 
makkelijker wordt.

Ik gun het iedereen! Je kunt niet 
meer zonder. En daarom word ik 
ongelooflijk blij van het traject dat 
we samen ingaan om iedereen een 
stukje digitaal vaardiger te maken. 
Het gaat niet meer om de 
technologie van de toekomst maar 
om de zorg van NU! 

Best nuttig eigenlijk, die 
technologische ontwikkelingen

VRAAGAPP
Snel antwoord krijgen op 
je vraag 

Inhoud en doel  
Mensen met een lichte 
verstandelijke beperking 
vinden veel dingen in 
het even ingewikkeld. 
Bijvoorbeeld mensen met 
een lichte verstandelijke 
beperking. Zij vinden 
veel dingen in het leven 
ingewikkeld. Bijvoorbeeld 
brieven. Of een OV-
chipkaart. Of een 
website. Dat is vervelend. 
En niet nodig.

VraagApp biedt een 
antwoord op bijna alles 
wat ingewikkeld is in de 
samenleving. Met behulp 
van vrijwilligers worden 
alle vragen razendsnel 
digitaal beantwoord.

Doelgroep  
Deze app is geschikt voor 
mensen met een licht- tot 
matig verstandelijke 
beperking. 

Kosten  
Gratis  

Systeem  
Vraagapp is beschikbaar 
voor Android en iOS en 
download je in de App- 
en Play Store. 

Meer informatie  
www.vraagapp.nl en 
mail naar vraagapp@
sheerenloo.nl voor gratis 
accounts.

MIJN EIGEN PLAN 
Eigen Regie, Structuur en 
meer Zelfredzaamheid

Inhoud en doel 
MijnEigenPlan is een 
online omgeving & app 
waarmee cliënten en 
begeleiders worden 
ondersteund op het 
gebied van Structuur & 
Zelfredzaamheid, 
Emotieregulatie en 
Motivatie. Door middel 
van een app, digitale 
informatieborden en een 
online portaal ondersteun 
je een client op locatie 
en op afstand.

Doelgroep  
Deze app is geschikt voor 
mensen met een licht- tot 
matig verstandelijke 
beperking. 

Kosten  
Gratis  

Systeem  
Mijn Eigen Plan is 
beschikbaar voor Android 
en iOS en download je in 
de App- en Play Store. 

Meer informatie  
www.mijneigenplan.nl

stocard  
Administratief – 
organiseer je 
klantenkaarten  

Inhoud en doel  
Stocard is een handige 
app waarmee je al je 
klantenkaarten bundelt 
in een app. Ook maakt 
het niet uit of je het pasje 
niet mee hebt, want al 
je gegevens staan op je 
smartphone! Er zijn meer 
dat 200 vooraf ingestelde 
klantenkaarten 
beschikbaar. Zit jouw 
kaart er niet tussen? Dan 
kun je deze zelf 
aanmaken. 

Doelgroep  
Deze app is geschikt voor 
iedereen.

Kosten  
Gratis  

Systeem  
Stocard is beschikbaar als 
app voor iOS en Android 
apparaten. 

Meer informatie  
Je downloadt de app in 
de App- en Play Store.
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Lees dit artikel, verwijder alle geeltjes
met wachtwoorden en wis ze vanhet whiteboard!

Een mooie manier om een veilig wachtwoord te gebruiken en 
voor de zekerheid toch iets op te kunnen schrijven is door liedjes 
te gebruiken. Je hebt vast wel liedjes die je mee kunt zingen. 
Wzgimzztioa! is een moeilijk te raden wachtwoord. Hou je van 
Hazes, en zelfs als je dat niet doet, dan zing je vast wel eens een 
van zijn nummers: “Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in 
ons allebei!” Kijk nog eens naar het onmogelijke wachtwoord: 
zie je het? Het zijn de eerste letters van elk woord. Zo, die 
vergeet je niet meer. Heb je toch een geheugensteuntje nodig? 
Schrijf dan in dit geval Hazes op een briefje of in een boekje 
in plaats van het wachtwoord. Wil je het nog moelijker maken 
met cijfers? Of vraagt het systeem om een cijfer en/of leesteken 
te gebruiken in je wachtwoord? Geen probleem: zoek het jaar 
waarin het nummer uitkwam op en voeg dat aan je wachtwoord 
toe. Of een 1 voor een soloartiest, een 2 voor een duet, 
etcetera. Wees creatief op een manier die jou past. Na 90 dagen 
moet je een nieuw wachtwoord kiezen. Lukt vast: liedjes zat!

Een veel gehoorde opmerking is: al die 
wachtwoorden zijn zo moeilijk te onthouden. 
In dit artikel geven we je een paar handige 
tips zodat je jouw wachtwoorden makkelijk 
onthoudt. Zodat opschrijven niet meer nodig
is! In het plaatje lees je hoe je veilig omgaat 

met wachtwoorden, net zoals je dat doet met 
sleutels thuis. En verderop lees je hoe je 
veilige wachtwoorden kiest die je ook nog 
makkelijk kunt onthouden. Daar heb je ook 
voor thuis wat aan!

Veilige wachtwoorden zijn makkelijk om te onthouden.

wachtwoorden onthouden 
met andre hazes

De paashaas helpt:

Met een wachtwoord zorg je ervoor dat alleen mensen in kunnen loggen die dat mogen. 
Je wachtwoord op een geeltje schrijven en dat op je beeldscherm plakken? Geen goed idee dus! 
Thuis hangt je huissleutel ook niet zichtbaar aan de buitenkant naast de voordeur.

zing jezelf een veilig wachtwoord

surf veilig
of surf niet
meer weten en leren over privacy 
en informatiebeveiliging?
ga dan naar
www.digitaal-vaardig.nl

Er zijn dus meerdere manieren om veilige 
wachtwoorden te maken die goed te 
onthouden zijn en waarvoor je best een 
geheugensteuntje op kan schrijven. 
Trouwens, als je een vrolijk liedje kiest om in 
te loggen op je computer, dan ben je 
meteen vrolijk als je werkdag begint. 
Bijvoorbeeld: BddmedBddmel! En, weet jij 
welk liedje hier staat?

Daan Brinkhuis, CISO (Concern Information Security Officer)

1. Kies 1 woord dat je goed in twee stukken kunt verdelen. 
Bijvoorbeeld: paashaas wordt paas en haas.  

2. Plak hier tussen waarvoor je het wachtwoord wilt gebruiken. 
Bijvoorbeeld: paasECDhaas.

3. Zet er een cijfer en/of leesteken achter. 
Bijvoorbeeld paasECDhaas1@. 

4. Onthoud paashaas en schrijf voor jezelf eventueel als 
geheugensteuntje op ECD1@. Dus niet het hele wachtwoord 
opschrijven! 

5. Maak vergelijkbare wachtwoorden voor GoodHabitz 
(paasGHhaas1@), Tblox (paasTblhaas1@) enzovoort. 

6. Na 90 dagen moet je een nieuw wachtwoord maken. 
Kies een ander woord of gebruik een ander cijfer of leesteken.
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Mijn naam is Jacqueline Tegel en sinds 1 
januari 2018 ben ik de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) van ’s Heeren Loo. 
Net als iedereen vind ik het belangrijk
dat ’s Heeren Loo zorgvuldig omgaat met mijn 
en jouw persoonsgegevens en met die van 
onze cliënten en andere betrokkenen.

Vanaf 25 mei wordt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
ook wel de nieuwe privacywet genoemd, van 

kracht. Als FG zal ik jullie adviseren en informeren over privacy en 
controleer ik de naleving van de privacywet bij ’s Heeren Loo. Dit doe ik 
samen met collega’s, die bijvoorbeeld heel veel weten over 
privacywetgeving of over informatiebeveiliging. Ook komt er voor de 
zomer in iedere regio een Aandachtsfuctionaris Privacy, waar 
medewerkers terecht kunnen met hun vragen over privacy. 

Soms gaat het toch nog mis en komen persoonsgegevens in verkeerde 
handen. Dit noemen wij een datalek. Het is belangrijk dat je een datalek altijd 
meldt bij je manager. Soms is het beter om meteen contact op nemen met 
de Servicedesk ICT, bijvoorbeeld als je telefoon of laptop is gestolen of je die 
verloren bent. De ICT-medewerkers kunnen op afstand de persoonsgegevens 
op het desbetreffende apparaat ’s Heeren Loo wissen. Op deze manier kunnen 
wij ervoor zorgen dat er geen misbruik van gemaakt wordt en helpen wij onze 
cliënten om ook digitaal veilig te zijn.

Waarvoor kun je terecht bij de 
Functionaris gegevensbescherming? 

Datalek? 

Als je vragen over privacy hebt kun je mij een mail sturen.
Ook kun je met mij (vertrouwelijk) overleggen in geval van een datalek.

Mail dan naar: functionaris.gegevensbescherming@sheerenloo.nl

Even voorstellen: 
Functionaris Gegevensbescherming

wachtwoorden onthouden 
met andre hazes

wat kun jij doen?
Maar ook jij kunt helpen om te zorgen dat wij zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens. Hoe? Wees je bewust wanneer je met 
persoonsgegevens werkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een 
persoon. Hierbij kun je denken aan naam, adres, medische gegevens, 
dieetgegevens, maar ook emailadres en telefoonnummer. ’s Heeren Loo 
verwerkt veel persoonsgegevens want die hebben we nodig voor ons

werk. Dit mag alleen voor zover dat noodzakelijk is en dit moet veilig 
gebeuren. Dus laat dit soort gegevens niet rondslingeren, of deel ze niet 
zomaar met anderen en als je het niet zeker weet overleg dan met je manager. 
Dus als een directe collega jou iets vraagt over cliënt X, zorg dan dat je alleen 
de vraag beantwoordt en niet het hele cliëntdossier geeft.
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Rick Vermeulen is 22 jaar en heeft 
dagbesteding bij ’s Heeren Loo. Hij werkt als 
klusjesman bij De Besparing, een 
duurzame dagbestedingslocatie in de regio 
Zuidoost-Nederland. Maar hij werkt het liefst 
met computers. Zo downloadt hij bijvoorbeeld 
films en foto’s voor cliënten en lost hij graag 
problemen op. Zoals problemen met de 
instellingen van een beeldscherm. Maar ook 
het vervangen van de batterij (of voeding zoals 
dat officieel heet) kan hij. Zijn begeleiders van 
’s Heeren Loo in de regio Zuidoost-
Nederland weet hem inmiddels goed te 
vinden voor verschillende klussen. 

Digitale skills 
Met het woord digitale vaardigheden heeft hij 
niet zoveel. Aan zijn digitale skills mankeert 
niets! Hij kent veel programma’s zoals Word en 
wil later graag ICT-er worden. Daarom start hij 
binnenkort met een aangepaste cursus aan de 
academie voor Zelfstandigheid. Om te leren 
websites te bouwen. Maar dan wel met een 
ingewikkeld systeem want Rick zijn kennis is al 
heel groot! Hij heeft veel geleerd door 
apparaten zoals smartphones uit elkaar te 
halen en weer in elkaar te zetten.  

Goed uitgerust  
Hij heeft een laptop, een iPad en een 
smartphone. Dat moet natuurlijk ook wel als 
je ICT-er wil worden. Dan moet je weten hoe 
verschillende apparaten werken. Mailen en 
WhatsAppen doet Rick ook. Vooral met zijn 
vrienden, zijn moeder en zijn begeleider. Dat 
gaat lekker makkelijk en snel!  

Ambities 
Rick wil graag websites leren bouwen, met 
HTML en PHP. Dus geen makkelijke 
website! Maar echt zelf een website 
bouwen met ingewikkelde codes. Zodat 
hackers ze niet makkelijk ‘plat kunnen gooien’. 
Dat gaat hij doen bij de academie van 
Zelfstandigheid. Als eerste maakt hij met zijn 
trainer een lijst met alle spullen en 
programma’s die hij heeft en kent. Dan is er 
een goed beeld van wat Rick al kan en wat hij 
nog wil leren. Daarbij wordt vervolgens een 
passend maatje gezocht. In september wil Rick 
een website hebben gebouwd voor de locatie 
waar hij werkt.  

Veilig internetten 
,,Het is belangrijk om je website goed te 
beveiligen,’’ zegt Rick. ,,Want anders nemen andere 
mensen het over en gaan er dingen mis. Zoals het 
platgooien van een website zodat hij niet bereikbaar 
is.’’ Rick heeft zelf ook weleens een website 
platgegooid. Hij weet dat dit niet de bedoeling is. 
Maar het is ook handig. Want hij weet nu hoe 
belangrijk het is om een website goed te beveiligen. 
En kan hij andere vertellen hoe belangrijk dit is!  

Tips van Rick om veilig gebruik te maken van een 
computer of laptop: 
Zet altijd een goede virusscanner op je computer. 
Gebruik in je wachtwoord altijd meerdere 
cijfers en tekens. Zorg voor een niet te makkelijk 
mailadres. Update je computer altijd op tijd. 
Zet je firewall altijd aan.  

Het is voor Rick niet altijd makkelijk om begrepen 
te worden. De vragen die hij heeft worden vaak als 
ingewikkeld ervaren en er zijn maar 
weinig mensen in zijn omgeving die de ICT 
kennis hebben die hij heeft of waar hij van kan 
leren. Daarom is het zo fijn dat hij terecht kan bij de 
academie voor Zelfstandigheid. 

Heb jij verstand van het bouwen van (ingewikkelde) websites en woon je in de 
omgeving van Druten? En lijkt het je leuk om Rick te helpen met het realiseren van 

zijn droom? Neem dan contact op met joyce.heijnsdijk@sheerenloo.nl. 

ICT-er in de dop helpt collega’s bij hun digitale uitdagingen

CliËnten aan de slag met digitale vaardigheden
Trainingen digitale vaardigheden voor cliënten
Bij de academie voor Zelfstandigheid kunnen 
mensen met een verstandelijke beperking 
trainingen volgen om hun digitale vaardigheden 
te ontwikkelen. Met als doel om mee te komen 
op het gebied van computers, social media,
tablets, smartphones en andere technologische 
ontwikkelingen. De trainingen passen allemaal in 
de leerlijn ‘wonen’ of ‘werken’. De student wordt 
met ervaringsgerichte oefeningen begeleid en 
wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Hierbij is 
elke training op maat gemaakt. Wil een student 
alleen leren hoe hij kan browsen, dan wordt de 
training daar op afgestemd. Gaat het alleen om 
communiceren via WhatsApp, ook dan wordt er 
door de trainer een training op maat gemaakt! 
Tijdens de trainingen staat het tempo en de 
leervoorkeur van de student centraal. 
Een student kan dus een zo groot en klein 
onderwerp oefenen als hij of zij wil. En steeds 
vaker via e-learning.

Welke trainingen biedt de academie voor 
Zelfstandigheid op het gebied van digitale 
vaardigheden?
Trainingen ‘basisvaardigheden computer’ en 
‘omgaan met de iPad’ zijn populair. 
Ook ‘social media’ is een favoriet! Maar 
tegenwoordig is het vloggen helemaal in. 
En ook daarvoor is een training. Voor alle 
andere leervragen wordt een programma op 
maat samengesteld.

Waar kunnen cliënten trainingen volgen?
Bij elke locatie van de academie voor 
Zelfstandigheid zijn bovenstaande trainingen 
te volgen. Wil je weten waar de dichtstbijzijnde 
academie vestiging is bij jou in de buurt? 
Kijk op het kaartje hieronder en neem contact 
op met de vestiging bij jou in de buurt!
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PraatKaart
Wat is het?
Met de PraatKaart stuur je een persoonlijke 
kaart naar een vriend, vriendin, je moeder, je 
vader, je opa, oma of naar wie jij maar wilt!

Hoe werkt het?
Je downloadt de PraatKaart app en spreekt, 
alleen of met andere mensen, een persoonlijke 
boodschap in. De kaart wordt gemaakt en naar 
de ontvanger gestuurd.

Die opent de PraatKaart en hoort jullie 
persoonlijke boodschap. Geen leesvaardigheid 
vereist!

Meer weten?
De PraatKaart is vanaf het tweede kwartaal 
verkrijgbaar. Wil jij als eerste op de hoogte zijn? 
Like dan de facebook pagina: 
www.facebook.com/praatkaart. 

Vervolg interview Jan Fidder.

Want de basis voor onze zorg is altijd de interactie en het menselijk 
contact. Als we denken in kansen in plaats van beperkingen zullen we 
ervaren dat de komst van technologische snufjes ook hierin een grote 
rol kan spelen. Ik weet dat veel medewerkers erg blij gaan worden van 
de app die we zelf gaan ontwikkelen ‘de Beeldenbank’. Daarmee 
kunnen we met een smartphone op een veilige manier filmpjes van 
cliënten (bijvoorbeeld van gedrag, leersituaties of medische 
handelingen) rechtstreeks veilig in Caress opslaan. En door de 
nieuwste technologie kan dat met één simpele druk op de knop.  

Suzanne: Er zijn veel mensen die zeggen: als we alles digitaal gaan 
doen verliezen we het contact met elkaar.  

Jan: Ik zie hier geen verband tussen. In onze zorg is de basis altijd 
interactie en menselijk contact. Daarom zie ik ons werk in de zorg nog 
niet zo snel gedaan worden door robots. De kern van ons werk is het 
lezen van gedrag, dat duiden en vervolgens met communicatie 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld om een cliënt tot rust te brengen. 
Dat is zo ingewikkeld en meet zo nauw, dat zie ik nog niet zo gauw 
een computer doen!  

Suzanne: Aan de andere kant, als medewerkers leren hoe ze 
bepaalde handelingen sneller kunnen doen, blijft er meer tijd over 
voor het persoonlijk contact?  

Jan: Zeker! Hoe fijn zou het zijn als een robot, of iets anders 
technisch, het maken van rapportages over kan nemen? Dan heb je als 
medewerker meer tijd vrij voor het persoonlijke contact. 
Regelmatig hoor ik de strubbelingen van medewerkers. Het gebruiken 
van digitale middelen is geen keuze meer, het is echt een must. 
Dat het allemaal efficiënter kan en dat er hulp bij nodig is, is duidelijk 
en daar moeten we met elkaar mee aan de slag. De Aysist roosterapp 
wordt ontzettend vaak per dag gebruikt door de zorgprofessionals en 
is een veel efficiëntere manier voor medewerkers om hun rooster in te 
zien. Naar dat soort oplossingen moeten we blijven zoeken. 

Suzanne: Heel veel mensen denken dat de campagne er alleen is voor 
zorgmedewerkers. Maar de ’s Heeren Loo Digichallenge is juist voor 
alle medewerkers. Wat vind je daarvan?  

Jan: Ik vind dat heel goed. Want digitaal werken raakt iedereen. 
Ik denk dat vooral de mindset van medewerkers belangrijk is. 
Er komen nog veel veranderingen aan in ons werkveld. En hoe je daar 
mee om gaat is heel bepalend voor de kwaliteit van je werk. 
Bijvoorbeeld het werken met iBabs. Een online vergadertool waar we 
voortaan de stukken van vergaderingen delen. Een best wel grote 
verandering. Maar we (de Raad van Bestuur en alle directeuren) zijn de 
uitdaging met elkaar aangegaan. En weet je? We hebben nu in een 
jaar €50.000,- bespaard aan papier! Dat was niet het doel maar wel 
een fantastische uitkomst van de verandering. 

Suzanne: Welke kansen zie jij daarnaast voor ’s Heeren Loo als alle 
medewerkers, ook kantoormedewerkers, hun digitale vaardigheden 
gaan verbeteren?  

Jan: We zijn een landelijke organisatie. Dat betekent dat veel collega’s 
regelmatig een eind moeten reizen om andere collega’s te ontmoeten. 
Ik vind het belangrijk dat we goed kunnen communiceren en 
samenwerken. Eindeloos in de auto zitten is een enorme tijd- en dus 
geldverspilling! Ik ben dus enthousiast over de manieren waarop we 
nu aan het onderzoeken zijn welke mogelijkheden er zijn voor het 
online vergaderen. We doen pilots en maken vervolgens een bewuste 
keuze. Het digitaal rapporteren levert een efficiëncyslag op. Maar ook 
een kans vind ik het ophalen van kennis. En tegenwoordig gaan steeds 
meer leer- en opleidingsorganisaties ervan uit dat mensen digitaal 
vaardig zijn. Online lesprogramma’s en communities (groepen) waarin 
je met elkaar leert zijn inmiddels de norm. Klassikaal leren komt steeds 
minder voor. Het is dus belangrijk dat onze medewerkers openstaan 
voor ontwikkelingen in de wereld. 

Suzanne: Wie is jouw helpdesk? Als je ergens niet uitkomt, wie bel je 
dan?  

Jan: Wieske, mijn secretaresse weet enorm veel. En thuis ga ik, als er 
iets met mijn computer is, naar de computerexpert in de buurt. Zelf de 
instellingen wijzigen van je laptop is, weet ik uit ervaring, nooit een 
goed idee. 

Suzanne: Wat is jouw eigen leerdoel binnen deze campagne?  

Jan: Op 25 mei gaat de nieuwe privacy wetgeving in. Die betekent 
iets voor iedereen! Ik vind het belangrijk dat we veilig werken met 
digitale middelen. Ik ga me de komende tijd verdiepen in de risico’s 
die online werken met zich meebrengen. Stap 1 is het veilig maken 
van al mijn wachtwoorden. Door te inventariseren hoe het beter moet 
en daar dan mee aan de slag te gaan.  

Suzanne: En wanneer wil jij dit doel bereikt hebben?  
Jan:  Wanneer kom jij het aan me vragen?  
Suzanne: Nou, zullen we 1 juni afspreken?  
Jan:  Goed idee! Kom 1 juni langs en dan zal ik mijn tips delen 
rondom veilige wachtwoorden.  
Suzanne: Heb je nog een nabrander?  
Jan: Ik vind het oprecht leuk en goed dat we dit onderwerp aandacht 
geven. De manier waarop we aan alle collega’s denken vind ik mooi. 
Ik ben trots op het doel van deze campagne en kijk er naar uit om 
samen aan de slag te gaan!  

Jan Fidder 
Voorzitter Raad van Bestuur ’s Heeren Loo
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Wat weet jij van de nieuwe digitale omgeving?  

Belangrijkste informatie in het kort 
 
Wat is Mijn.sHeerenLoo?  
De digitale omgeving voor jou en jouw team, met daarin de 
cliëntinformatie, (zorg)applicaties, mail en documenten die      
jij nodig hebt voor je werk.  
 
Waarom krijg jij Mijn.sHeerenLoo?  
Met Mijn.sHeerenLoo kan jij, dichtbij en samen met cliënten  
en collega’s, alle digitale informatie vinden en invoeren.  
 
Hoe werkt Mijn.sHeerenLoo?  
Je krijgt een eigen Mijn.sHeerenLoo account met e-mailadres 
en je hoeft maar één keer in te loggen om te kunnen werken in 
jouw digitale omgeving. 
 
Krijg jij hulp of ondersteuning om te kunnen werken in 
Mijn.sHeerenLoo? 
Naast duidelijke en eenvoudige handleidingen zijn er ook  
digi-coaches beschikbaar om jou wegwijs te maken in 
Mijn.sHeerenLoo.  

Eind 2018 werken alle medewerkers van  
’s Heeren Loo in de nieuwe digitale omgeving  
 
‘Mijn.sHeerenLoo’ is de nieuwe digitale omgeving voor alle 
medewerkers om altijd en overal veilig digitaal te kunnen 
(samen)werken. Mijn.sHeerenLoo is met name bedoeld voor 
de zorgmedewerkers, zodat zij meer tijd, zorg en aandacht 
kunnen besteden aan de cliënten.  
 
De planning op hoofdlijnen 
Het programma Digitale Werkomgeving (DWO) is bezig met 
het ontwikkelen van Mijn.sHeerenLoo. Van januari tot juli 2018 
wordt Mijn.sHeerenLoo gebouwd en technisch getest.  
Er zijn twee pilotregio’s, Apeldoorn en Noordwest-Nederland, 
die deze zomer als eerste met Mijn.sHeerenLoo gaan werken. 
In het najaar volgen de overige regio’s en concern. Eind 2018 
kunnen alle medewerkers werken in Mijn.sHeerenLoo. 
 
In samenwerking met het programma DWO stellen de regio’s 
zelf een intern invoeringsteam samen om hun medewerkers te 
informeren en de invoering te begeleiden. 

De voortgang… 

Is 
Mijn.sHeerenLoo  
eindelijk klaar? 

Ja bijna… 

..maar nog niet 
als definitieve 

versie… 

.. en ook de 
testversie duurt 

nog even… 

Ben je eigenlijk 
wel begonnen? 

Al het 
gezamenlijke 
denkwerk is 

bijna af… 

Vraag en/of opmerking?  
Stuur die dan naar: 
dwo@sheerenloo.nl 

Horizontaal
2. In welke periode valt de pilot in de regio’s Apeldoorn en
Noordwest-Nederland?
5. Wat vervangt de G- en H-schijf in de nieuwe digitale
werkomgeving?
8. Welk programma wordt gebruikt voor het cliënten dossier & zorg
registratie?
9. Blijft onze groepsmailbox bestaan?
10. Waarom was er begin 2018 een update naar Office 2010?
11. Hoe heet het Office programma waarin ik presentaties kan
maken?
12. Waar kan ik meer informatie vinden?

Verticaal
1. Hoe heet het Office programma waarin ik brieven of rapporten
kan maken?
3. Hoe heet mijn nieuwe digitale werkomgeving?
4. Hoe heet de privacy wetgeving die 25 mei van start gaat?
6. Wanneer krijgt iedereen de nieuwe digitale werkomgeving?
7. Waarin is in de nieuwe digitale werkomgeving al onze informatie
opgeslagen?
13. Hoeveel keer moet ik straks inloggen?
14. Waar kan ik straks digitaal samenwerken met mijn team?
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Test wat jij (al) weet! 
De antwoorden vind je op de 
Mijn.sHeerenLoo pagina op 
het medewerkerportaal 

Verticaal 
1.  Hoe heet het Office-programma waarin ik brieven of 

rapporten kan maken? 
3.  Hoe heet mijn nieuwe digitale omgeving? 
4.  Hoe heet de privacy wetgeving die 25 mei van start gaat? 
6.  Wanneer gaan, na de pilot, alle regio’s in Mijn.sHeerenLoo 

werken? 
7.  Waarin is in de nieuwe digitale omgeving al onze 

informatie opgeslagen? 
13.  Hoeveel keer moet ik straks inloggen? 
14. Waarin kan ik straks digitaal samenwerken met mijn team? 

Horizontaal 
2.  In welke periode valt de pilot in de regio’s Apeldoorn en 

Noordwest-Nederland? 
5.  Wat vervangt de G- en H-schijf in de nieuwe digitale 

werkomgeving? 
8.  Welk programma wordt gebruikt voor het cliënten dossier & 

zorgregistratie? 
9.  Blijft onze groepsmailbox bestaan? 
10.  Waarom was er begin 2018 een update naar Office 2010? 
11.  Hoe heet het Office-programma waarin ik presentaties kan 

maken? 
12.  Waar kan ik meer informatie vinden? 
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van papieren dossiermappen naar 
office 2010: 37 jaar in dienst
Wil Mulder is Financial Accounting medewerker en werkt al 37 jaar bij 
’s Heeren Loo. Hij vertelt over de impact van de komst van digitale 
middelen op zijn werk. ,,37 jaar geleden begon ik als medewerker van 
de technische dienst op de Hartenberg in Wekerom. We deden alles 
met pen en papier en hadden kasten vol met dossiers en mappen 
staan. Op een gegeven moment kregen we van het directie-
secretariaat een oude mechanische typemachine. En omdat ik tijdens 
mijn opleiding een typediploma had gehaald was ik er vaak achter te 
vinden. Maar ons werk veranderde er niet door! Nou ja, de rapporten 
werden wel wat netter en leesbaarder. En zoveel rapportages als dat 
we nu moeten maken hoefde toen gelukkig nog niet. Ik was meer 
op de woningen te vinden om daar de medewerkers te helpen met 
klusjes en onderhoud.’’

In de jaren ’90 maakten computers hun opmars en bij ’s Heeren Loo 
deden ze hun intrede. Niet altijd vanuit de organisatie zelf, meestal 
doordat leveranciers digitaler gingen werken. Wil vertelt: ,,Mijn eerste 
computerles kreeg ik van Peter Mooibroek, die toen nog iets deed 
met automatisering. Hij schreef handleidingen voor Word Perfect en 
Plan Perfect. En toen ging het heel snel. We maakten steeds meer 
gebruik van computers en konden vaker op afstand onderhoud doen. 
Toen werd het contact met cliënten minder. Want ik hoefde niet meer 
zo vaak langs te komen op de woningen. Dat vind ik nog steeds heel 
jammer! Maar gelukkig word ik tijdens een wandeling over het 

zorgpark nog steeds regelmatig 
herkend.’’Toen ook de mobiele telefoons, 
zo eind jaren ’90 steeds normaler werden 
kon ook Wil niet achterblijven. Door de aard van zijn werkzaamheden 
had hij regelmatig te maken met bereikbaarheidsdiensten. En die 
werden door mobiele telefoons toch een stuk makkelijker. ,,Wie kent 
ze niet, de Nokia 3310? We kregen er 5 in het team en later kregen 
ook de woningen steeds vaker een mobiele telefoon. Hierdoor waren 
we beter bereikbaar en een stuk mobieler,’’ vertelt Wil. 
Nu werkt Wil in Amersfoort en spendeert hij het grootste gedeelte van 
de dag achter een computer. Tijdens het interview ligt er een 
iPhone voor hem en zit er ook eentje in de zak van zijn overhemd. 
Altijd bereikbaar dus! ,,Doordat ik in mijn werk als een van de eersten 
te maken kreeg met techniek en digitale middelen hadden we dit thuis 
ook snel. Ik vind het prettig om thuis te werken en doe dit al een lange 
tijd. Ik ben nog best wel een digibeet vind ik zelf. Want we gebruiken 
eigenlijk alleen de basisfunctionaliteiten. Social media vind ik niet zo 
nodig. Eigenlijk vind ik het best bedreigend. Wel heb ik sinds een paar 
weken LinkedIN op aanraden van een aantal jongere collega’s. Ik snap 
er nog niet zoveel van maar heb me er ook nog niet in verdiept. Soms 
vind ik de systemen van ’s Heeren Loo wel wat verouderd. Ik heb sinds 
kort Office 2010. Dat was wel even wennen in het begin maar inmid-
dels ben ik erg blij dat ik het heb! En als ik het zelf even niet weet dan 
vraag ik het aan een van mijn jongere collega’s. Die helpen me graag!’’

Door: Irene van Zuthem

Digitale bloopers!
Jij hebt er vast ook wel een: een digitale blooper! Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie vroegen we aan collega’s naar hun digitale 
bloopers. We hebben de leukste hieronder verzameld!
 

Heb jij ook een digitale blooper die je wil delen? 
Ga dan naar www.digitaal-vaardig.nl en meld je aan voor de community. 
En wie weet zie je jouw blooper wel verschijnen in de volgende editie van de 
krant!  

Wat weet jij van de nieuwe digitale omgeving?  

Belangrijkste informatie in het kort 
 
Wat is Mijn.sHeerenLoo?  
De digitale omgeving voor jou en jouw team, met daarin de 
cliëntinformatie, (zorg)applicaties, mail en documenten die      
jij nodig hebt voor je werk.  
 
Waarom krijg jij Mijn.sHeerenLoo?  
Met Mijn.sHeerenLoo kan jij, dichtbij en samen met cliënten  
en collega’s, alle digitale informatie vinden en invoeren.  
 
Hoe werkt Mijn.sHeerenLoo?  
Je krijgt een eigen Mijn.sHeerenLoo account met e-mailadres 
en je hoeft maar één keer in te loggen om te kunnen werken in 
jouw digitale omgeving. 
 
Krijg jij hulp of ondersteuning om te kunnen werken in 
Mijn.sHeerenLoo? 
Naast duidelijke en eenvoudige handleidingen zijn er ook  
digi-coaches beschikbaar om jou wegwijs te maken in 
Mijn.sHeerenLoo.  

Eind 2018 werken alle medewerkers van  
’s Heeren Loo in de nieuwe digitale omgeving  
 
‘Mijn.sHeerenLoo’ is de nieuwe digitale omgeving voor alle 
medewerkers om altijd en overal veilig digitaal te kunnen 
(samen)werken. Mijn.sHeerenLoo is met name bedoeld voor 
de zorgmedewerkers, zodat zij meer tijd, zorg en aandacht 
kunnen besteden aan de cliënten.  
 
De planning op hoofdlijnen 
Het programma Digitale Werkomgeving (DWO) is bezig met 
het ontwikkelen van Mijn.sHeerenLoo. Van januari tot juli 2018 
wordt Mijn.sHeerenLoo gebouwd en technisch getest.  
Er zijn twee pilotregio’s, Apeldoorn en Noordwest-Nederland, 
die deze zomer als eerste met Mijn.sHeerenLoo gaan werken. 
In het najaar volgen de overige regio’s en concern. Eind 2018 
kunnen alle medewerkers werken in Mijn.sHeerenLoo. 
 
In samenwerking met het programma DWO stellen de regio’s 
zelf een intern invoeringsteam samen om hun medewerkers te 
informeren en de invoering te begeleiden. 

De voortgang… 

Is 
Mijn.sHeerenLoo  
eindelijk klaar? 

Ja bijna… 

..maar nog niet 
als definitieve 

versie… 

.. en ook de 
testversie duurt 

nog even… 

Ben je eigenlijk 
wel begonnen? 

Al het 
gezamenlijke 
denkwerk is 

bijna af… 

Vraag en/of opmerking?  
Stuur die dan naar: 
dwo@sheerenloo.nl 

Horizontaal
2. In welke periode valt de pilot in de regio’s Apeldoorn en
Noordwest-Nederland?
5. Wat vervangt de G- en H-schijf in de nieuwe digitale
werkomgeving?
8. Welk programma wordt gebruikt voor het cliënten dossier & zorg
registratie?
9. Blijft onze groepsmailbox bestaan?
10. Waarom was er begin 2018 een update naar Office 2010?
11. Hoe heet het Office programma waarin ik presentaties kan
maken?
12. Waar kan ik meer informatie vinden?

Verticaal
1. Hoe heet het Office programma waarin ik brieven of rapporten
kan maken?
3. Hoe heet mijn nieuwe digitale werkomgeving?
4. Hoe heet de privacy wetgeving die 25 mei van start gaat?
6. Wanneer krijgt iedereen de nieuwe digitale werkomgeving?
7. Waarin is in de nieuwe digitale werkomgeving al onze informatie
opgeslagen?
13. Hoeveel keer moet ik straks inloggen?
14. Waar kan ik straks digitaal samenwerken met mijn team?
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Test wat jij (al) weet! 
De antwoorden vind je op de 
Mijn.sHeerenLoo pagina op 
het medewerkerportaal 

Verticaal 
1.  Hoe heet het Office-programma waarin ik brieven of 

rapporten kan maken? 
3.  Hoe heet mijn nieuwe digitale omgeving? 
4.  Hoe heet de privacy wetgeving die 25 mei van start gaat? 
6.  Wanneer gaan, na de pilot, alle regio’s in Mijn.sHeerenLoo 

werken? 
7.  Waarin is in de nieuwe digitale omgeving al onze 

informatie opgeslagen? 
13.  Hoeveel keer moet ik straks inloggen? 
14. Waarin kan ik straks digitaal samenwerken met mijn team? 

Horizontaal 
2.  In welke periode valt de pilot in de regio’s Apeldoorn en 

Noordwest-Nederland? 
5.  Wat vervangt de G- en H-schijf in de nieuwe digitale 

werkomgeving? 
8.  Welk programma wordt gebruikt voor het cliënten dossier & 

zorgregistratie? 
9.  Blijft onze groepsmailbox bestaan? 
10.  Waarom was er begin 2018 een update naar Office 2010? 
11.  Hoe heet het Office-programma waarin ik presentaties kan 

maken? 
12.  Waar kan ik meer informatie vinden? 

Meest gestelde vragen
aan de afdeling ICT
Wist je dat de afdeling ICT van ‘s Heeren Loo in 2017 maar liefst 57.353 
keer is gebeld? Hieronder staan de leukste, meest voorkomende en 
opmerkelijkste vragen:  

Top 3 algemene vragen:
1.       Ik kan niet inloggen door een foutmelding.
2.       Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
3.       Ik kan niet printen.

De grappigste vragen:
1.       Hoe zet ik mijn computer aan?
2.       WC is verstopt, kunnen jullie hiernaar kijken?
3.       Ik heb zo’n goede vakantie gehad dat ik mijn wachtwoord ben 
          vergeten!

Het competentieboek van ’s Heeren 
Loo is uitgebreid met een nieuwe 
competentie: Digitale Vaardigheden. 
Welke vaardigheden worden er eigenlijk van ons verwacht? 
De beschrijving van de nieuwe competentie helpt je een beeld te 
vormen van de vaardigheden die we in de toekomst hard nodig gaan 
hebben. Je vindt er voorbeeldvragen die je in sollicitatiegesprekken 
kunt gebruikt om te toetsen hoe het zit met de digitale vaardigheden 
van een kandidaat. Ook worden er ontwikkeltips gegeven.

Tot slot is in de module Jaargesprek de competentie Digitale 
Vaardigheden toegevoegd. 

Het competentieboek van ‘s Heeren Loo vind je op het Serviceplein, 
op de pagina Personeel en Organisatie > Functie en Loopbaan > 
Jaargesprek.
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feiten&cijfers
In 2017 is er een groot onderzoek 
gedaan naar de digitale vaardigheden 
van onze collega’s. De leukste en meest 
opvallende resultaten van dit onderzoek 
vind je hier onder.
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             VAN DE MEDEWERKERS
gebruikt de portal maar weet er 
de weg niet te vinden.

20%

20%                   VAN DE MEDEWERKERS 
geeft aan dat hij/zij binnen 
bestaande technologie nieuwe 
toepassingen uitprobeert.

              VAN DE MEDEWERKERS
geeft aan niet helemaal zeker te zijn of 
hij/zij kan inschatten in hoeverre een 
cliënt geschikt is voor begeleiding op 
afstand met behulp van technologie.

79%

Daarnaast zijn er interviews afgenomen met 
medewerkers die door zichzelf of anderen 
‘digibeet’ genoemd worden. Maar wat is een 
digibeet? Een digibeet is iemand die zeer 
weinig tot geen kennis heeft van digitale- en 
technologische toepassingen. Uit de interviews 
bleek dat deze medewerkers wel begrijpen dat 

Een veelgehoorde opmerking is: alle digibeten zijn 
oud! We weten dankzij het onderzoek dat dit niet zo 
is. In de leeftijdsklasse 41-50 zijn medewerkers 
minder digitaal dan in de leeftijdsklasse 51-60. 
We zien wel dat het opleidingsniveau een rol speelt 
in de mate van digitaal vaardig zijn. Dit komt 
doordat het gebruik van computers groter wordt 
naarmate het opleidingsniveau stijgt. 

                VAN DE BEGELEIDERS 65%

41-50 leeftijdsklasse

51-60 leeftijdsklasse

MEER WETEN?

Kijk op www.digitaal-vaardig.nl

DIGIBEET = DIGITALE STARTER

Feiten & cijfers

digitale vaardigheden noodzakelijk zijn om in de 
zorg te werken. En dat ze zich soms schamen voor 
hun digitale vaardigheden. Ze verbloemen vaak hun 
onwetendheid en zijn blij dat er nu aandacht aan 
besteed wordt! Digibeten leren door rustig samen 
met collega’s te gaan zitten en veel geduld en 
herhaling te krijgen. 

is er niet helemaal zeker van dat hij/zij 
kan uitleggen aan anderen (bijvoorbeeld 
cliënten) hoe nieuwe technologische
hulpmiddelen werken.

Leeftijd vs. digitaal vaardig

scores zelftest

4,15Begeleider intramuraal:

4,10Begeleider extramuraal:

4,45Persoonlijk begeleider:

De zelftest is afgenomen onder 650 medewerkers waarvan 494 
(persoonlijk) begeleiders. In de zelftest kon er een score van 1 
(beginner) tot en met 7 behaald worden (expert). Je ziet dat de 
uitkomst dicht bij elkaar ligt en in het middel van de scores uitkomt. 
Dat betekent dat de medewerkers uit het onderzoek goed hun weg 
weten te vinden in de digitale wereld maar dat er ook zeker ruimte is 
om nog meer te leren!



Geef aandacht en ruimte aan de digitale starters en 
geïnteresseerden, vanuit een positieve benadering. 
Hun inzet is belangrijk voor onze organisatiedoelen.  

Betrek en informeer tegelijk ook degenen die nog wat op 
afstand staan, bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
zodat de afstand niet groter wordt en hun belangstelling 
wordt geprikkeld. 

Schakel de digicoach(es) in die er in elke organisatie zijn, 
ook voor de samenhang met andere digitale 
ontwikkelingen die snel gaan. 
Zij kunnen toelichting geven en helpen met vaart maken. 

Verbreed de ontwikkeling door in elk teamoverleg 
aandacht te besteden aan de digitale ontwikkelingen en 
vaardigheden, bijvoorbeeld met behulp van een factsheet. 

Een leuke en nieuwe vorm is ook om met je team de 
filmpjes met doelen, blunders en inspiratie van diverse 
medewerkers van sHL op de website te bekijken. 
Of gebruik de spelmogelijkheden. Ontwikkelen is gewoon 
en leuk. 

Bespreek met je team(s) welke digitale leerdoelen er zijn 
zodat duidelijk is welke we samen willen bereiken en wat 
iedereen er voor gaat doen. 

11 tips voor leidinggevenden 
(en anderen) 

Jan te Loeke, regiodirecteur Apeldoorn, 
geeft 11 tips voor leidinggevenden om het 
project Digitale Vaardigheden te stimuleren. 

Er zijn verschillende leuke films waarbij technologie centraal staat. 
Of die een kijkje geven in de toekomst. Samen met collega’s 
hebben we dit lijstje samengesteld:

Filmtips:
1. Her (2013)
De film speelt zich af in 2025. De hoofdrolspeler probeert 
over zijn verdriet heen te komen na zijn scheiding. Op 
een dag koopt hij een intelligent, zelfbewust en zelflerend 
besturingssysteem. Het is vrouwelijk en communiceert 
met alle computer gestuurde apparaten die hij gebruikt. 
Een film over liefde tussen een mens en een robot.

2. Back to the future (1985)
De 17-jarige Marty reist per ongeluk terug naar het jaar 
1955. Door zijn aanwezigheid in het verleden raakt zijn 
eigen bestaan in gevaar. Een ontmoeting tussen hem en 
zijn ouders, toen ook nog tieners, zet een serie 
activiteiten in gang die zorgen voor de nodige problemen!

3. The Matrix (1999)
The Matrix is het eerste deel van een trilogie. Hacker 
‘Neo’ wordt gecontacteerd door een groep rebellen 
onder het bewind van ‘Morpheus‘. De wereld die Neo 
kent blijkt een computersimulatie te zijn, de ‘Matrix‘. 
Morpheus denkt dat Neo de ware is. De persoon die de 
oorlog tussen mens en machine kan stoppen. 

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Inspiratie is ook mogelijk door een teamdag door te 
brengen in het innovatiecentrum Apeldoorn van sHL 
(catering is mogelijk). 

Onderzoek hoe digitale vaardigheden kunnen bijdragen 
aan onze belofte aan de klant om goede zorg te verlenen. 
Hoe kunnen de middelen en mogelijkheden daaraan 
bijdragen en waar wil je zelf mee aan de slag? 

Ontwikkelen is samenwerken, in je team, regio en ook 
binnen heel sHL. Onderzoek hoe je met digitale middelen 
en vaardigheden het samenwerken kunt versterken. 
Te beginnen in jouw eigen omgeving. 
 

Onderzoek voor jouw werkterrein of specialisme hoe je met 
behulp van de zich ontwikkelende digitale mogelijkheden 
en vaardigheden, kunt samenwerken, onderzoeken en 
ontwikkelen op landelijk niveau. 

Geef aandacht aan de rol die digitale vaardigheden hebben 
voor de veiligheid en de privacy in ons werk. Zowel voor 
medewerkers als ook met betrekking tot cliënten die ook in 
snel tempo steeds meer digitaal actief zijn. 

Meer tips, handige (communicatie-) middelen 
en al het lesmateriaal vind je op 

www.digitaal-vaardig.nl!

test je kennis over digitale
vaardigheden
En? Hoeveel woorden heb jij gevonden? Kijk voor meer 
woordzoekers op www.digitaal-vaardig.nl!

Doe de woordzoeker!

Challenge

Elearning

Privacy

Vaardigheden

Digitaal

Innovatie

Samenwerken

Word

DWO

Leerdoelen

Technologie

In 2017 is er een groot onderzoek 
gedaan naar de digitale vaardigheden 
van onze collega’s. De leukste en meest 
opvallende resultaten van dit onderzoek 
vind je hier onder.
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Zojuist hang ik met een glimlach op mijn gezicht de telefoon op. 
Ik sprak Aziza Elboukili, begeleidster van cliënten met een ernstige 
meervoudige beperking op Wieken 18-20 in Geldermalsen. Waarom 
mijn glimlach? Aziza is zo gemotiveerd om beter te worden op de 
computer! Wat een mooi en enthousiast mens. 

Aziza woonde tot haar 19e in Marokko en had nog niets met de 
computer gedaan. Ze volgde daar het Atheneum. In Nederland moest 
ze zich omscholen naar SPW4 en kwam met computers in aanraking. 
Vrienden en familie hielpen haar met verslagen. Dat was helemaal 
nieuw voor haar. Naast de Nederlandse taal die ze zich ook helemaal 
eigen moest maken. Ze zou een computercursus gaan volgen, maar 
kreeg een hersenbloeding en lag 3 weken in het ziekenhuis. 
Gelukkig kon ze daarna aan het werk in de zorg. En kwam daar de 
computer weer tegen. Ze is altijd bereid om te leren en wordt er wel 
handiger in, geeft ze aan. Maar het rapporteren kost haar meer dan 
30 minuten, waar een collega dat in 10 minuten kan. Die 20 minuten 
tijdwinst zou zij ook willen hebben om aan de cliënt te besteden. 
Om koffie te drinken, samen muziek te luisteren, een praatje te maken, 
of samen te dansen. 

Ze zou beter willen worden in Word en in typen. Ze werkt sinds 2006 
bij ’s Heeren Loo en had zich ook daar al eerder opgegeven voor 
computercursussen maar daar was toen geen geld meer voor. Tijdens 
het werk is er weinig tijd om te oefenen en het is druk op de groep 
waar ze werkt. Ze geeft aan te mailen en te rapporteren maar 
sommige programma’s vindt ze erg moeilijk. Zoals het boodschap-
pen-bestel-programma en Word. Aziza geeft aan dat er steeds meer 
op de computer moet op het werk. De financiën, de boodschappen, 
incontinentiemateriaal bestellen, rapporteren, mailen en eigenlijk 

zouden ze als team al lang de digitale agenda moeten gebruiken. 
Maar ze weet niet hoe dat moet. Als het niet lukt op de computer, 
schrijft ze het gewoon op papier. Ze geeft aan dat sommige collega’s 
echt heel goed zijn op de computer en zelfs blind kunnen typen.

Ook thuis doet ze tegenwoordig dingen op de computer. Haar zoon 
van 23 helpt haar vaak. Ze heeft geen hekel aan de computer. 
Ze vindt het zelfs leuk. Ze zou graag veel meer taken willen krijgen op 
de groep en veel van die taken vragen betere computervaardigheden. 
Haar collega’s zijn altijd bereid om te helpen. Aziza is daar natuurlijk 
blij mee. Ze is even stil en zegt dan “Maar heel eerlijk Suzanne, ik wil 
niet meer van hen afhankelijk zijn. Ik wil hen niet steeds om hulp 
hoeven vragen”. 

Tegen andere collega’s die vaardiger op de 
computer willen worden zou ze het volgende 
willen zeggen: “Doe mee, doe het gewoon! 
Ga je meer verdiepen, ook als je het 
spannend vindt. Het maakt je onafhankelijker 
en geeft je meer tijd”. Aziza: “Gisteren 
hoorde ik van een collega dat er 
computercursussen komen, en ik was 
helemaal blij! Ik heb gisteren zo lang gedanst 
met cliënten in de woonkamer dat ik veel te laat thuis kwam van mijn 
werk”. 
Aziza, ik hoop dat jij snel mee kunt doen met een cursus. Ik gun het je 
van harte. En ik gun al jouw cliënten 20 minuten per dienst extra tijd 
met jou als vrolijk dansende begeleidster...Succes!

Suzanne Verheijden

“Ik ben zo blij dat er computercursussen komen. 
Ik wil meer tijd voor de cliËnt overhouden!”

‘Facebook is uit’ koppen de kranten een paar 
weken geleden. Prima, deed ik toch al niet zoveel 
mee. Snapchat is in. Snapchat? Is dat niet van die 
foto’s waar iedereen hondenoren heeft? Ik vrees 
dat ik die even oversla! 

Toch is het best demotiverend. De techniek 
verandert zo snel, dat als je iets eindelijk in de 

vingers hebt, de volgende update zorgt dat je de weg weer kwijt bent. 
Wanneer haak je aan? Ik ben geen early adaptor die bij elk nieuw snufje 
vooraan staat. Ik kies graag zelf welke techniek ik gebruik voor mijn werk.  

Digitale vaardigheden zijn voor ons allemaal belangrijk. In elk onderdeel 
van ons werk zit tegenwoordig wel iets digitaals. Niet gek dus dat we 
recentelijk een competentie aan het handboek hebben toegevoegd 
die gaat over digitale vaardigheden. En dat ‘de techniek van morgen’ 
een prominente plek heeft binnen de HR visie. Dat hebben we niet 
zelf bedacht. In veel workshops met allerlei medewerkers hebben we 
aandachtsgebieden opgehaald. Heel vaak kwam dit onderwerp aan 
bod. Zodat we niet alleen als organisatie, maar ook onze medewerkers, 
voorbereid zijn op de techniek van morgen. Ik zie voor me dat 
medewerkers anno 2030 met een soort super iPad rondlopen die ze 
constant vertelt hoe het gaat met de cliënt. Waar zij dan weer actief 
op kunnen reageren. Dat betekent wel iets voor de manier waarop we 
werken. En daar kunnen we ons nu al op voorbereiden.  

Mijn leerdoel is om meer uit mijn apparaten te halen. Ik heb een tablet, 
laptop en smartphone maar ben nog te vaak afhankelijk van collega’s en 
ingewikkelde kabeltjes om ze goed aan de praat te krijgen. Om nog 
makkelijker te kunnen samenwerken met collega’s op een andere locatie 
bijvoorbeeld. 

Ik wil iedereen veel succes wensen met hun leerdoel binnen dit 
onderwerp!

Digitale snelheid 
Door Ellen Boonen, directeur HRM ’s Heeren Loo

g r a t i s  e l e a r n i n g  v o o r  i e d e r e e n ! 
Als medewerker van ’s Heeren Loo heb jij gratis toegang tot alle 
trainingen van Good Habitz. We hebben een paar leuke trainingen 
geselecteerd om je digitale vaardigheden te 
vergroten: 

Facebook: Zit jij al op Facebook? Of heb je nog geen 
Facebook-account? Het is best overweldigend. Wat zet je wel en niet 
online? Hoe gebruik je het nou op de juiste manier? Deze elearning 
helpt je van het maken van een account tot het plaatsen van berichtjes. 
In totaal bevat deze training ruim 70 onderwerpen!  

Informatiebeveiliging: Je beseft het misschien 
niet. Maar als je gebruik maakt van het internet loop je dagelijks 
risico. Ook al heb je nog zo’n goede virusscanner, de mens is nog 
altijd de grootste risicofactor als het gaat om veilig omgaan met 
(digitale) informatie. In deze online training leer je hoe je gevaren beter 
in kan schatten.  

iPad op je werk: Geef het gebruik van je iPad voor 
je werk een boost met deze training! Je leert hoe je jouw iPad het beste 
inzet voor je werk, maar ook in je prive situatie! 

E-mails schrijven: Je kent het wel, van die 
eindeloze e-mails. In deze online training leer je kort en bondig te 
communiceren via e-mail. Door een kernboodschap te formuleren en 
overtuigende teksten te schrijven.   

Inloggegevens van Good Habitz kwijt? 
Bel met de Servicedesk 088-0370000 en kies voor keuze 3.  
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