
 

Humoristische ideeën uit de workshop ‘Leren leuk maken’! 
Werkconferentie 24 november 2022 
 
 

Inleiding 
Deelnemers kregen inspiratie van Suzanne Verheijden over hoe je leren leuk kan maken en wat het 
effect is van lachen tijdens het leren. Digitalisering hoeft echt niet taai en saai te zijn!  
 
Ze tipte de deelnemers om zich te richten op alle vier de type technologiegebruikers van Vilans en 
noemde een aantal voorbeelden zoals: 

- het uitroepen van de digiheld van de maand,  
- de inzet van cartoons,  
- het organiseren van een Apple lunchbreak, 
- een eHealthquiz of  
- digitostilunch.  
- het verzorgen van een masterclass rondom het programmateams,  
- een sessie Excel voor dummies,  
- een sessie met de titel ‘Verrek, bijna een datalek!’.  
- een puzzeltocht met QR codes,  
- een digitale vaardighedenquiz  
- een digimarkt  
- een escape room  
- de inzet van blooperfilmpjes,  
- een certificaatuitreiking   
- een piece of cake sessie  
- het gebruiken van de zelftest ‘Wat voor digitype ben jij?’ als teamactiviteit. 

Daarnaast deelden ze twee linken naar kennisquizzen op de website en een gratis download met 5 
PowerPoint presentaties vol met digitips die leden kunnen gebruiken. 
 
 

Brainstorm 
Vervolgens gingen deelnemers zelf aan de slag in de vorm van een brainstorm. Er werd 
achtereenvolgend aan de (grote!) groep deelnemers gevraagd om na te denken welke digitale 
activiteiten je kon baseren op: 
bestaande bordspellen, televisiespellen, activiteiten op een congres, iets leuks voor tijdens de koffie of 
teamoverleg. Konden ze een speciale dag van de maand benutten? Hebben ze ideeën voor de digitale 
enthousiasteling of juist voor starters? Hebben ze ideeën voor managers patiënten/cliënten.  
 
Er zaten behoorlijk wat creatievelingen in de groep dus we willen jullie de resultaten niet onthouden :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digivaardigindezorg.nl/test-jouw-digitale-vaardigheden-met-onze-quiz-pagina/
https://www.digivaardigindezorg.nl/tips-voor-digicoaches/


 

Alle uitkomsten op een rijtje (ongecensureerd       ) : 
 

Hackathon over zorgvraagstukken Iedere week een digitale dinsdagtip naar 
collega’s  

Het organiseren van digidates Levend ganzenbord 

Kruiswoordpuzzel op het toilet leggen met digitale 
thema’s 

Cartoons  

De inzet van blooperfilmpjes Een wedstrijd digitalisering tussen verschillende 
locaties 

Instagrampagina met digitips Aanhaken bij de maand van de digitale fitheid 

Mediawijsheid tiendaagse Digi on tour 

Inspiratiesessie door leidinggevende over wat het 
oplevert 

Webinars 

Flitskaarten Kahootquiz  

Een inloopspreekuur Escaperoom 

Mens erger je niet Digipoli 

Kwartet Levend Ganzenbord 

30 seconds, (bestaat al, zie  
halve minuut partyspel - buro strakz)  

Raad het plaatje 

Digi-kezen It risk 

Digikletspot Zoek De Verschillen 

Diginisten Wie Ben Ik? 

Geef nooit op,  Digifeud,  

Rummykluns Stef Stuntpiloot Maar Dan Digitaal 

Digimemory Dokter Bibber 

Rad van fortuin Digitwister 

Een tegen 100 Digibingo met de meest voorkomende bloopers 

Digi digi / waku waku App spin the wheel voor rad van fortuin, 

Ticket to it Hall it, gall it 

Pim pam pet Digidansmat 

Doen durf of de waarheid Digilunch kraak de kruis 

Op goed gedigitaliseerd in plaats van op goed 
geluk 

Mens ergert techniek 

Ter land, ter zee en op de computer 50/50 

Lingo met termen uit digitalisering Sterren dansen op het web 

Weekend miljonair met prijzen in de vorm van 
digicoins 

Blind it date 

Big brother is watching you Goede link, slechte link 

Ren je rot Digikamp van koningsbrugge 

Hunt IT Heel Holland Computert 

Praatjesmaker Het Digi-Journaal 

Mega blubber power race Code van knoppen 

Expeditie digitaal De it-kis 

Zeg eens it De verandering 

De bold en de digibeet Wie is de digimol 

De computer met de vijf muizen Een digihuis vol 

https://www.burostrakz.nl/halve-minuut-partyspel/


 

Hollands got digiskills Weekend millionaire 

Below deck-it 10 voor digitaal,  

De digitale wereld draait door Ik hou van computers,  

Help mijn collega is digibeet Ter land ter zee en ict  

It-tikkertje Cookies happen 

Kabeltje prik Grabbelton met verschillende kabels en daarna 
aansluiten 

Cookies raden Mentimeter met informatieveiligheid vragen 

Foutmeldingen schieten Raden hoeveel knoppen er op het toetsenbord 
zitten 

Zoek de muis Oudhollands laptop slingeren 

Puzzeltocht naar de wifi code Een lezing 

Een loterij met digiprijzen Een praatgroep voor de digistarters  

Deel je ervaringen Photo booth 

Teamuitje winnen  Analoog afreageren op digitale apparatuur met 
een hamer 

Schrijftraining Disc(Us)Werpen 

Kaartjes met it-vraag van de dag Qr-code op koffiekop 

Gebakjes met qr-code stelling van de dag Qr codes op het cappuccinoschuim maken  

Beschrijfbaar tafelkleed waarop iedereen zijn 
digitips kan schrijven 

Digikaraoke 

Diskettes als onderzetter of gebaksbordjes Expeditie digistarter 

Bingo met veel gehoorde opmerkingen. “hij doet 
het niet, heb je al opnieuw opgestart, ik ben hier 
toch te oud voor, je geluid doet het niet, je staat 
nog op mute”. 

Schrapsessies 

Wedstrijd meest gênante freeze-face Digitips in sinterklaasgedicht   

1 april grap rondom digitale vaardigheden Paaseieren met sneltoetsen 

Nationale verander je wachtwoord dag Digitale paasbrunch 

Gebruikersanalyse doen om te kijken welk team of 
locatie het meest digitaal werkt  

Digitale paaseieren zoeken 

Thank it giving Black digiday,  

Lenteschoonmaak leeg je postvak Diga tovenaar 
Een leuke mok met "i succesfully installed java” Lok je scherm lente  

Selfie-september  Als je een niet gelocked scherm ziet een mail 
sturen naar een speciaal mailadres 

Help de digitale starter de winter door De slimste  

Digitale wasstraat voor bewoners ontwerpen  Storytelling waarom je digitaal wilt werken 

Webinars organiseren Mensen koppelen aan collega’s met een 
hulpvraag 

Interviews hoe ben jij zo digitaal enthousiast 
geworden 

Buddy projecten 

Succes verhalen delen  Maak een afspraak met je digiccoach en krijg 
een gebakje 

Bon voor gratis digicoaching in je kerstpakket Eerste hulp bij it-ongelukken 

Praktische training Schrijf een motivatie brief waarom je geen idee 
wilt,  



 

        Nut en noodzaak delen,         managers uitdagen tegen de     
        medewerkers in wedstrijd 

 

 

Dank voor jullie toffe ideeën, ik heb in elk geval enorm gelachen        

Suzanne Verheijden 

Programmamanager Digitale Vaardigheden 


