
Aan de slag met digivaardigindezorg.nl
In april 2019 is de website digivaardigindezorg.nl landel�k beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. Al 
het lesmateriaal is via de website toegankel�k voor medewerkers in de zorg. Inmiddels is er materiaal 
bechikbaar voor de sectoren: gehandicaptenzorg, verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg, Ggz, 
Ziekenhuizen en huisartsen.

Naast het algemeen beschikbare lesmateriaal, is het ook mogel�k voor om specifiek voor de eigen 
organisatie modules in te richten die kunnen b�dragen aan meer inzicht in de digitale vaardigheden 
binnen de eigen organisatie en het meer op maat kunnen aanbieden van lesmateriaal.

Eigen subsite

Manager zelftestZelftest ‘Welk digitype ben j�?’
Zijn de managers binnen jouw zorginstelling wel digivaardig 
genoeg? Met de zelftest digitale vaardigheden voor 
managers kun je dit testen! In deze test komen zowel 
digitale vaardigheden als leiderschapscapaciteiten aan bod.

De onderzoekstool is gebaseerd op de zelftest vragenlijst die 
op de publieke website te vinden is voor de diverse 
sectoren. Deze module biedt via een uitgebreide analyse 
paginade mogelijkheid zelf doorsnedes te maken van uw 
organisatie en inzicht te krijgen in de vaardigheden van uw 
medewerkers.

Een eigen subsite geeft een zorginstelling de mogelijkheid 
medewerkers met zichzelf als afzender aan te spreken. De 
subsite is volledig beheerbaar en maakt het mogelijk om 
onder andere eigen lesmateriaal toe te voegen, koppelingen 
te maken met een eigen LMS, polls en quizes toe te voegen 
en nog veel meer.

Met deze zelftest kunnen organisaties de implementatie van 
zorgtechnologie beter afstemmen op de kennis en behoefte 
van het personeel. Na het invullen van de test weet de 
zorgprofessional meteen wat voor digitype hij of zij is: een 
analoge idealist, een twijfelende technologiegebruiker, een 
digivaardige professional of een digitale enthousiasteling.

Onderzoekstool



Het is mogel�k om het basispakket uit te breiden met de volgende aanvullende 
dienstverlening:

Basisvulling subsite (alle pagina’s z�n aangemaakt en voorzien van algemene inhoud)
De subsite kr�gt het logo en de kleurstelling van de zorginstelling
Toegang tot de centrale inhoud van het Digivaardigindezorg platform (lesmateriaal en 
actualiteiten)
Mogel�kheid om eigen lesmateriaal toe te voegen
Mogel�kheid tot het redigeren en structureren van pagina’s
Inzicht in het gebruik en de resultaten van de zelftest voor de eigen organisatie
Een eigen nieuwsvoorziening
Mogel�kheid voor het aanmaken van eigen polls & quizes
Binnen dit pakket z�n alle aanvullende modules inbegrepen in de maandel�kse 
vergoeding
Toevoegen van eigen contactpersonen / digicoaches binnen de organisatie
Hosting en onderhoud website (inclusief backups en updates)
Support met betrekking tot de werking en de mogel�kheden van de beheeromgeving en 
de subsite (telefonisch en per e-mail)

Eigen subsite
Een eigen subsite geeft een zorginstelling de mogelijkheid medewerkers met 
zichzelf als afzender aan te spreken. De subsite is volledig beheerbaar en 
maakt het mogelijk om onder andere eigen lesmateriaal toe te voegen, 
koppelingen te maken met een eigen LMS, polls en quizes toe te voegen en 
nog veel meer.

Het basispakket van een eigen subsite binnen het digivaardigindezorg.nl 
bevat de volgende onderdelen:

Aanvullende mogel�kheden

Een subsite die volledig aansluit b� de huisst�l en de wensen voor inrichting van de 
organisatie (op aanvraag tegen meerpr�s)
Een besloten website alleen toegankel�k binnen het netwerk van de organisatie (op 
aanvraag tegen meerpr�s)
Koppeling met een leermanagementsysteem (op aanvraag tegen meerpr�s)
Een dagdeel online instructie contentbeheer subsite (€ 300,-)
Ondersteuning contentbeheer subsite (€ 50,-  per uur)



Het basispakket ‘Eigen subsite’ bestaat uit eenmalige en een periodieke 
kosten die hieronder inzichtel�k worden gemaakt.

De periodieke kosten van een eigen subsite z�n afhankel�k 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.

Eenmalige kosten
Taak Prijs

Inrichten en configureren subsite * € 900,-

Periodieke kosten
Aantal medewerkers Per maand Per jaar

<=100 € 840,-

>100 | <=500 € 1.260,-

>500 | <=1.500 € 2.700,-

>1.500 | <=5.000 € 3.660,-

>5.000 | <=10.000 € 4.920,-

>10.000 € 6.790,-

€ 70,-

€ 105,-

€ 225,-

€ 305,-

€ 410,-

€ 565,-

*Exclusief het eenmalig inrichten van een onderzoekstool, manager zelftest en/of zelftest ‘Welk 

digitype ben j�?’. De eenmalige inrichtingskosten van deze modules worden afzonderl�k in 

rekening gebracht.



De periodieke kosten voor dit pakket z�n afhankel�k van de omvang van de 
organisatie. Het is mogel�k om alleen een nulmeting onderzoek te doen, of een 
onderzoek met nulmeting en eindmeting. B� de laatste is het ook mogel�k 
inzicht te kr�gen in de groei binnen de organisatie.

Eenmalige kosten
Taak Prijs

Inrichten en configureren onderzoekstool € 600,-

Periodieke kosten
Aantal medewerkers

<=100

>100 | <=500

>500 | <=1.500

>1.500 | <=5.000

>5.000 | <=10.000

>10.000

Per maand

€ 60,-

€ 95,-

€ 205,-

€ 285,-

€ 380,-

€ 525,-

Module onderzoekstool
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 mogel�k een onderzoekstool pakket af te nemen die per maand 
opzegbaar is. Binnen dit pakket is het wel mogel�k om het onderzoek te 
voorzien van een eigen logo en kleurstelling.



De periodieke kosten voor dit pakket z�n afhankel�k van de omvang van de 
organisatie.

Eenmalige kosten
Taak Prijs

Inrichten en configureren zelftest € 600,-

Periodieke kosten
Aantal medewerkers

<=100

>100 | <=500

>500 | <=1.500

>1.500 | <=5.000

>5.000 | <=10.000

>10.000

Per maand

€ 60,-

€ 95,-

€ 205,-

€ 285,-

€ 380,-

€ 525,-

Module zelftest ‘Welk digitype ben j�?’
Met deze zelftest kunnen organisaties de implementatie van zorgtechnologie 
beter afstemmen op de kennis en behoefte van het personeel. Na het invullen 
van de test weet de zorgprofessional meteen wat voor digitype h� of z� is: 
een analoge idealist, een tw�felende technologiegebruiker, een digivaardige 
professional of een digitale enthousiasteling.

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 mogel�k deze zelftest als los pakket 
af te nemen. Dit pakket is per maand opzegbaar. Binnen dit pakket is het wel 
mogel�k om het zelftest te voorzien van een eigen logo en kleurstelling.



Heeft u interesse?
De leverancier verantwoordel�k voor de ontwikkeling van het online platform 
digivaardigindezorg.nl is Zimpa BV. Indien u interesse heeft of meer informatie wilt over een eigen 
subsite of de modules op het digivaardigindezorg platform, kunt u contact opnemen met Arvid 
Smit (+31 6512 65 929 / arvid@zimpa.nl).

De periodieke kosten voor dit pakket z�n afhankel�k van de omvang van de 
organisatie.

Eenmalige kosten
Taak Prijs

Inrichten en configureren zelftest € 600,-

Periodieke kosten
Aantal medewerkers

<=100

>100 | <=500

>500 | <=1.500

>1.500 | <=5.000

>5.000 | <=10.000

>10.000

Per maand

€ 60,-

€ 95,-

€ 205,-

€ 285,-

€ 380,-

€ 525,-

Module manager zelftest
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 mogel�k deze zelftest voor managers als los pakket af 
te nemen. Dit pakket is per maand opzegbaar. Binnen dit pakket is het wel 
mogel�k om het zelftest te voorzien van een eigen logo en kleurstelling


