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Analoge idealist 
Analoge idealisten zijn niet enthousiast over technologie. Ze 
houden zich zo ver mogelijk van de digitalisering in de zorg. De 
analoge idealisten zullen altijd een keuze proberen te maken voor 
een oplossing zonder technologie. Ze raken snel overspoeld met 
nieuwe informatie, aangezien ze weinig kennis hebben van 
digitale middelen. Analoge idealisten zien geen meerwaarde in 
van technologie in hun werk. En denken dat technologie de zorg 
‘koud’ maakt en zijn soms zelfs bang dat technologie hun baan 
overneemt. Gecombineerd met het gevoel dat ze ook nooit 
digitaal vaardiger zullen worden, hebben analoge idealisten een 
aversie tegen het aanleren van digitale vaardigheden. 

  

 

Aarzelende technologie- 
gebruiker 

Aarzelende technologiegebruikers hebben niet heel veel kennis 
over technologie. Ze hebben veel moeite met digitale middelen. 
Ze hebben veel tijd nodig om aan nieuwe technologie te wennen 
en ermee leren om te gaan. Vaak is die tijd er niet, dus voelen ze 
een hoge tijdsdruk om de vaardigheden onder de knie te krijgen. 
Ze stellen zich terughoudend tegenover digitalisering op. Ze 
twijfelen vaak aan zichzelf of ze het wel zullen leren en leunen 
veel op collega’s. In tegenstelling tot de analoge idealist zijn 
aarzelende technologiegebruikers niet per definitie tegen 
technologie. Als digitale middelen bewezen meerwaarde hebben 
voor de cliënt of voor het werk, dan gaan aarzelende 
technologiegebruikers overstag. Mits zij goed gefaciliteerd 
worden.  



Digitale enthousiasteling 
Digitale enthousiastelingen maken veel gebruik van digitale 
middelen. Ze zien digitalisering als een vanzelfsprekendheid en zijn 
er ook naast werk veel mee bezig. Ze zoeken en testen nieuwe 
middelen op eigen initiatief en doen suggesties voor het gebruiken 
ervan binnen de (eigen) werkzaamheden. Ze lopen qua kennis veel 
voor op de van collega’s, wat maakt dat ze collega’s kunnen helpen 
of ontlasten. Door hun enthousiasme zijn ze soms minder kritisch op 
digitale middelen omdat ze slechts de voordelen ervan zien.  

 

 

Digivaardige professional 
Digivaardige professionals weten de weg met digitale middelen 
prima te vinden, maar spannen zich niet bovenmatig in om met 
de nieuwste digitale middelen te werken. Ze beheersen de basis 
van digitale vaardigheden. Wanneer er een nieuwe techniek 
wordt geïmplementeerd nemen ze rustig de tijd het zichzelf te 
leren. Ze hebben vertrouwen in zichzelf. Ze zien de voordelen 
van technologie in tijdsbesparing en het kunnen leveren van 
betere zorg. Het is voor digivaardige professionals heel 
belangrijk dat het doel van het middel helder is. Door voldoende 
kennis en vaardigheden kunnen ze kritisch onafhankelijk 
oordelen over de voordelen van elke tool. Digivaardige 
professionals zijn digitaal vaardig genoeg voor in de nabije 
toekomst. Het is wel zaak daaraan te blijven werken.  


