Digivaardigindezorg website
voor zorginstellingen
In april 2019 is de website digivaardigindezorg.nl landelijk beschikbaar gesteld
voor zorginstellingen. Al het lesmateriaal is via de website toegankelijk voor
medewerkers in de zorg. Naast lesmateriaal voor medewerkers in de sector
gehandicaptenzorg, zal ook materiaal beschikbaar zijn voor medewerkers in de
sector ouderenzorg. In de loop van 2019 zullen meer sectoren worden
toegevoegd.
Naast het algemeen beschikbare lesmateriaal, is het ook mogelijk voor
zorginstellingen om hun eigen subsite aan te vragen. Deze subsite is volledig
beheerbaar door de zorginstelling zelf en maakt het mogelijk om eigen
lesmateriaal toe te voegen. Dit kan toegevoegde waarde bieden als het gaat om
lesmateriaal voor specifieke digitale toepassingen binnen de organisatie (bijv.
backoffice applicaties, intranet oplossingen, apps, etc.). Daarnaast is het ook
mogelijk om lesmateriaal te delen met het collectief.
In dit document worden de mogelijkheden en kosten voor een eigen subsite
binnen het digitaal vaardig platform verder toegelicht.

Basispakket eigen subsite
Het basispakket van een eigen subsite binnen het Digivaardigindezorg platform bevat de
volgende onderdelen:
arrow- Basisvulling subsite (alle pagina’s zijn aangemaakt en voorzien van algemene inhoud)
arrow- De subsite krijgt het logo en de kleurstelling van de zorginstelling
arrow- Toegang tot de centrale inhoud van het Digivaardigindezorg platform (lesmateriaal en
actualiteiten)
arrow- Mogelijkheid om eigen lesmateriaal toe te voegen
arrow- Mogelijkheid tot het redigeren en structureren van pagina’s
arrow- Inzicht in het gebruik en de resultaten van de zelftest voor de eigen organisatie
arrow- Een eigen onderzoekstool om digitale vaardigheden te onderzoeken binnen de organisatie
arrow- Een manager zelftest tool
arrow- Een eigen nieuwsvoorziening
arrow- Mogelijkheid voor het aanmaken van eigen polls & quizes
arrow- Toevoegen van eigen contactpersonen / digicoaches binnen de organisatie
arrow- Hosting en onderhoud website (inclusief backups en updates)
arrow- Support met betrekking tot de werking en de mogelijkheden van de beheeromgeving en de
subsite (telefonisch en per e-mail)

Kostenoverzicht basispakket
Het basispakket bestaat uit eenmalige en een periodieke kosten die hieronder inzichtelijk
worden gemaakt.

Eenmalige kosten
Taak

Prijs

Inrichten en conﬁgureren subsite *

€ 900,-

*

Exclusief het eenmalig inrichten van een onderzoekstool en/of manager zelftest. De eenmalige inrichtingskosten van

deze modules worden afzonderlijk in rekening gebracht.

De periodieke kosten van een eigen subsite zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie.
Grotere organisaties zullen meer gebruik maken van de subsite en daarmee meer support
vereisen en meer vergen van de achterliggende infrastructuur van het platform.

Periodieke kosten*
Aantal medewerkers

Per maand

Per jaar

<=100

€ 70,-

€ 840,-

>100 | <=500

€ 105,-

€ 1.260,-

>500 | <=1.500

€ 225,-

€ 2.700,-

>1.500 | <=5.000

€ 305,-

€ 3.660,-

>5.000 | <=10.000

€ 410,-

€ 4.920,-

>10.000

€ 565,-

€ 6.790,-

Aanvullende mogelijkheden
Het is mogelijk om het basispakket uit te breiden met de volgende aanvullende dienstverlening:
arrow- Een subsite die volledig aansluit bij de huisstijl en de wensen voor inrichting van de organisatie
(op aanvraag)
arrow- Een besloten website alleen toegankelijk binnen het netwerk van de organisatie (op aanvraag)
arrow- Koppeling met een leermanagementsysteem (op aanvraag)
arrow- Een dagdeel instructie contentbeheer subsite (€ 600,-)
arrow- Ondersteuning contentbeheer subsite (€ 50,- per uur)

Overzicht onderzoekstool pakket
Binnen het platform Digivaardigindezorg wordt ook een onderzoekstool aangeboden waarmee
organisaties zelf onderzoek kunnen doen naar digitale vaardigheden binnen hun eigen
organisatie. Indien een organisatie alleen behoefte heeft aan het uitvoeren van dit onderzoek,
maar geen gebruik wil maken van de faciliteiten in het basispakket (eigen pagina’s, lesmateriaal,
etc.), is het mogelijk een onderzoekstool pakket af te nemen die per maand opzegbaar is.
Binnen dit pakket is het wel mogelijk om het onderzoek te voorzien van een eigen logo en
kleurstelling.

Eenmalige kosten
Taak

Prijs

Inrichten en conﬁgureren subsite

€ 600,-

De periodieke kosten voor dit pakket zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie. Het is
mogelijk om alleen een nulmeting onderzoek te doen, of een onderzoek met nulmeting en
eindmeting. Bij de laatste is het ook mogelijk inzicht te krijgen in de groei binnen de organisatie.

Periodieke kosten*
Aantal medewerkers

Per maand

<=100

€ 60,-

>100 | <=500

€ 95,-

>500 | <=1.500

€ 205,-

>1.500 | <=5.000

€ 285,-

>5.000 | <=10.000

€ 380,-

>10.000

€ 525,-

Overzicht manager zelftest pakket
Binnen het platform Digivaardigindezorg is een module beschikbaar voor het testen van digitale
vaardigheden en management vaardigheden. Indien een organisatie alleen behoefte heeft aan
het gebruiken van deze module, maar geen gebruik wil maken van de faciliteiten in het
basispakket (eigen pagina’s, lesmateriaal, etc.), is het mogelijk deze zelftest voor managers als los
pakket af te nemen. Dit pakket is per maand opzegbaar. Binnen dit pakket is het wel mogelijk
om het zelftestte voorzien van een eigen logo en kleurstelling.

Eenmalige kosten
Taak

Prijs

Inrichten en conﬁgureren subsite

€ 600,-

De periodieke kosten voor dit pakket zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Periodieke kosten*
Aantal medewerkers

Per maand

<=100

€ 60,-

>100 | <=500

€ 95,-

>500 | <=1.500

€ 205,-

>1.500 | <=5.000

€ 285,-

>5.000 | <=10.000

€ 380,-

>10.000

€ 525,-

Aanvragen pakket
De leverancier verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het online platform
digivaardigindezorg.nl is Zimpa BV. Indien u interesse heeft in een eigen subsite of de
onderzoekstool op het digivaardigindezorg platform, kunt u contact opnemen met Arvid Smit (+31
6512 65 929 / arvid@zimpa.nl).

