
digivaardigindezorg.nl

Iedereen 
digivaardig in de 
zorg!
Nu ook in de ggz en de 
ziekenhuizen!



Programma

Welkom

Daniël Tijink over de stand van zaken bij de coalitie

Erik Gerritsen, VWS

Lancering zelftesten

Keuze uit 4 workshops

Ludieke afsluiting met kans op prijzen! 



Missie coalitie Digivaardig

Iedereen in de zorg voldoende digivaardig
om goede zorg –ondersteuning-begeleiding-
preventie te kunnen leveren



Principes

Onafhankelijkheid (platform ECP)

Samen ontwikkelen voor elkaar

Gratis en vrij beschikbaar

- Bijeenkomsten, materiaal voor iedereen vrij beschikbaar

Financiers 2020:

- sectoren: AO-VVT, STAG,

- regio: Regioplus,

- landelijk: VWS/Zorg van Nu



Wat doet de coalitie wel en niet?

• Niet oplossen, komen 
doen 

• Geen lessen

• Geen trainingen

• Geen 1 op 1 organisaties 
ondersteunen

- Agenderen en ondersteunen 
digivaardig in de zorg

- Wel lesmateriaal

- Wel werkgroepen (leercirkels)

- Wel generiek materiaal, delen 
van ervaring, van nieuwe 
concepten, ondersteunen, op 
weg helpen



Geschiedenis en plannen

2015 -2020: 
bottom-up (vanuit de vraag) gegroeide coalitie

2020: 
-GGZ en ZH naast VVT en Gehandicapten
- Corona:
- Nieuwe samenwerkingen: Zorginnovatie, Zorg van Nu, SET-UP, TZA, GGZ-Ecademy, 

FWG, ALN, Vilans, Nationale Zorgklas, Onderwijs (PIT) …

2021
- Sectoren: eerste lijn, jeugdzorg/sociaal werk?
- Door! Door! Door!



Het starterspakket



Casuistiek ggz en ziekenhuizen

Karin
25 jaar verpleegster. 
Moet nog 3 jaar tot pensioen
Moet nieuw patiënten systeem 
gaan gebruiken.
Besluit de zorg te verlaten

Karin
legt contractueel vast bij haar 
indiensttreding dat ze nooit
tijdens haar werk voor de 
organisatie in het ECD hoeft te 
werken (en anders komt ze niet)

Henk werkt al 40 jaar voor dezelfde ggz werkgever als 
begeleider. Van computers heeft hij geen verstand, hij 
zegt dat hij niet eens weet hoe ze aan moeten. De 
dagbestedingsactiviteiten moeten echter in het ECD 
geregistreerd worden. Dit laat Henk altijd zijn collega 
doen en Henk neemt dan een ander klusje van die collega 
over. Nu is die collega i.v.m. ziekte uitgevallen en moet 
Henk het zelf doen. Hiervan raakt hij zodanig in paniek, 
dat hij huilend op zijn werk zit en cliënten zich geen raad 
met hem weten.

Henk



Info zelftest

Proces:
- Brainstorm online leidt tot conceptvragenlijst per sector, veelal professionals HR en Opleiden
- Aangevuld met feedback van sector via mail
- Verwerkt tot versie 2
- Tweede versie feedback via Google Forms, veel mensen van de werkvloer
- Verwerkt tot versie 3
- Online gezet en intern getest, klaar!

Discussiepunten: 
- lengte, hoe basis wil je hem maken, wel of niet meerdere niveaus, ‘handig in’ of ‘ik kan/ ik 

weet’
- Meeste stemmen gelden! ☺ en gebruik maken van eerdere ervaringen



Lancering zelftest ggz en ziekenhuizen

Door: 

Erik Gerritsen, 
Secretaris Generaal, Ministerie van VWS



Erik Gerritsen



Daar zijn ze!



Een blik op de zelftesten

63



Nieuw & binnenkort online:

Leermiddelen ggz

Leermiddelen ziekenhuizen

Tips voor digicoachesPublicatie nut en noodzaak

Tips voor ICT-ers

Starterskit digitale vaardigheden

www.coalitiedigivaardigindezorg.nl

http://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/


Aan de slag!

Link zelftest ziekenhuis: 
https://www.digivaardigindezorg.nl/ziekenhuizen/home/zelftest/

Link zelftest ggz: https://www.digivaardigindezorg.nl/ggz/home/zelftest/

Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan op www.digivaardigindezorg.nl

Volg ons op LinkedIn en Twitter of mail bij vragen: 
info@digivaardigindezorg.nl

Interesse in de ontwikkelde producten of werkgroepen? 
www.coalitiedigivaardigindezorg.nl

https://www.digivaardigindezorg.nl/ziekenhuizen/home/zelftest/
https://www.digivaardigindezorg.nl/ggz/home/zelftest/
http://www.digivaardigindezorg,nl/
mailto:info@digivaardigindezorg.nl
http://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/


Workshop 1
Aan de slag met de 
zelftest: meten is 
weten
Guurtje van Sloten



Workshop 2
Overtuig je manager van 
het nut en de noodzaak 
van een project digitale 
vaardigheden
Daniël Tijink



Workshop 3
De invloed van 
technologie op werken in 
de zorg: kansen en 
knelpunten
Irene van de Glind en Geertje 
van de Ven (FWG)



Workshop 4
Dan doe je maar alsof je 
het leuk vindt…! Over 
hoe mensen te 
motiveren
Krista Snijders



De digipubquiz ter afsluiting!

Welkom 
terug!


