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Het meest onderschatte probleem bij 
de implementatie van innovatie en 
eHealth!

En een (mede-)oorzaak van 
werkdruk, stress en het verlaten van 
de zorg…..



Landelijke knelpunten

GGZ: 9,5 % starter 
Huisartsenzorg: 17% starter en bij 50+-er 
27% 
VG: 10% starter
VVT: 16 % starter, 55+-ers 25%
Ziekenhuizen: 9,8% en bij de 60+ er 46,7 %

Tijdverlies/
weinig efficiency

Schaamte en 
angst bij starters

Onzekerheid 
medewerkers

Kwaliteit van zorg 
onder druk

Moeizame adoptie eHealth

Geen goede begeleiding patiënten 
eHealth/ digitalisering

Groei uitstroom medewerkers en 
remming instroom

Beperkt gebruik applicaties en 
afschuifsysteem door medewerkers



Definitie: digitale vaardigheden

‘Alle vaardigheden die nodig zijn om digitale technologie te benutten 
om de kwaliteit van de zorg te vergroten en efficiënter, makkelijker, 
veilig en transparant te werken.’ 



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

werkt al 30 jaar met 
computers, op de ICT-
afdeling. Vraagt mij of ik 
misschien een uurtje 
voor hem heb om uit te 
leggen hoe zijn nieuwe 
iPad werkt. Schaamt 
zich om dat aan 
collega’s te vragen.

is nieuw binnen de 
organisatie en raakt 
volledig in paniek van 
alle nieuwe apps en  
programma’s waarin 
ze moet werken. 
Huilend: “Ik vind 
werken in de zorg 
geweldig, maar heb 
al een keer een burn-
out gekregen door al 
die computers!”

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

KarinHenkSandra Dionne



Faalangst
Omgeving 

werkt remmend
Laaggeletterdheid Anderstaligheid

作为

Principieel tegen Nooit geleerd

?



De aarzelende 
technologiegebruiker

Heeft weinig kennis van tech-
nologie en heeft er daardoor
niet echt een mening over,
richt zich vooral op het welzijn
van de cliënt.

De digitaalvaardige
professional

Weet zijn weg met digitale
middelen prima te vinden,
maar spant zich niet boven-
matig in om met de nieuwste
digitale middelen te werken.

De analoge idealist
(ook wel de digistarter)

Neigt naar of is negatief, wil
vooral de beste zorg leveren
en heeft een afkeer van alles
wat met digitalisering te
maken heeft.

De digitale
enthousiasteling

Maakt gebruik van digitale
middelen en wil graag meer
en sneller.



Vraag

Hoe zou je 100 % verdelen 
over de 4 types in jouw team 
of organisatie?







“Digitale vaardigheden zijn 
geen keuze meer, maar een 
noodzaak!”

“Iedere medewerker 
basisvaardig, van 
schoonmaker tot bestuurder”



Doel

Verhogen kwaliteit van zorg, werkplezier en effectiviteit 
van werken door het verbeteren van de digitale 
vaardigheden van alle medewerkers.

Elke medewerker beschikt over de benodigde digitale 
vaardigheden om zijn functie goed te kunnen uitoefenen 
nu en in de toekomst.

Resultaat



HR

ICT

Opleiden

Innovatie

Management

Communicatie

Zorg



www.digivaardigindezorg.nl

Met zelftest, 
leermiddelen, 
nieuwsbrief

http://www.digivaardigindezorg.nl/


Landelijke individuele zelfscan
Hoe handig ben jij in….?
5 categorieën
Met tips 
Ontwikkeld met het werkveld zelf
Doel: zelfinzicht en norm stellen



Commitment en voorbeeldrol management

Statement: geen keuze maar noodzaak

Geen focus op starter, iedereen digitaal vaardig

Veel aandacht voor niet-digitale communicatie

Verleturen en out-of-the-pocketkosten reserveren

Digiweten en early adopters benutten

Positieve insteek, (we helpen je)  en coaching door 
digicoach (min 8 uur)

Boodschap: 
Meer tijd voor patient en prettig werken voor jou!

Het afschuifsysteem van het team doorbreken

Alle relevante afdelingen betrekken (HR, ICT, 
communicatie, innovatie, Opleiden, management_

Benadrukken nut en noodzaak en lange termijn 
perspectief

Opname in compententieprofiel, 
functioneringsgesprekken, inwerkprogramma enz.

Succesfactoren aanpak diva

Zelfkennis vergroten en norm bepalen met zelftest of 
functieprofiel

Digitaal component in alle scholingen en 
zorgtechnologietips in elke inhoudelijke scholing



Ik help bij de zelfscan 
en we maken samen 
een leerplan

Ik help starters bij 
de uitrol van alle 
nieuwe applicaties

Ik betrek collega’s met 
verstand van zaken

Ik verhelder de leervraag.Ik ga naast iemand zitten 
om het samen te doen

Ik doe een 
intake

Ik ben altijd positief

Ik voer campagne en 
stimuleer collega’s om 
digivaardig te worden

Ik heb geduld

Ik heb didactisch inzicht

Ik ben digitaal vaardig

Ik coach



Hoe raken medewerkers gemotiveerd
voor alle digitale veranderingen?



“Robots gaan mijn baan overnemen! “
“Ik ben er toch om zorg te leveren, we hebben geen technologie nodig”
“Ik heb gekozen om met mensen te werken”
“Cliënten zitten niet op technologie te wachten”
“We verliezen de kern van ons werk”

“We moeten digitaliseren, want de zorg is in gevaar!
“Er komt een arbeidsmarkttekort”
“Er is sprake van dubbele vergrijzing”

Angst, aanmaken remmende stoffen in 
hersenen. 
Vluchtsensatie belemmert de inhoud.

We willen digitaliseren want dat biedt voordelen 
voor de medewerker en mooie kansen voor cliënten. 

Het voorkomt problemen, verbindt, vergroot regie 
en welzijn. Het past bij onze visie.

“Dat is aantrekkelijk. Daar wil ik me voor 
inzetten. Ik ga het doen!”



TIJD

NUT MEDEWERKER ERVARENNUT CLIENT

BREED LEERAANBOD

PIJN VERKLEINEN PEER-2-PEER MASSA = KASSA

INSPIRERENDE LEIDER





• is zich bewust van de noodzakelijke transformatie van de zorg en de 
mogelijkheden van digitale technologie; 
• heeft een visie hoe digitale middelen ingezet kunnen worden in de 
zorg; 
• handelt daarnaar binnen zijn eigen invloedsfeer; 
• inspireert en faciliteert zijn omgeving om mee te werken aan de 
noodzakelijke transformatie van de zorg; 
• wordt gefaciliteerd door vak-deskundige mensen en middelen; 
• vindt medestanders in zijn aanpak en visie; 
• kan beschikken over technologie (hardware en software) die werkt en 
passend is en wordt gevoed met actuele kennis.
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Maak het onderwerp veilig 
bespreekbaar in je team

Bekijk de website
www. digivaardigindezorg.nl

Benadruk dat ook digitale 
vaardigheden tot het 

profiel van de 
zorgprofessional behoren

Nodig de digicoach uit in je 
team en stimuleer je team 

een afspraak te maken

Ga in gesprek met je team 
over welke vaardigheden 

voor welke functie van 
belang zijn.

Stimuleer het invullen van de 
zelfscan voor zorgprofessionals 
en vul zelf die van managers in 

Gebruik de tools uit de toolkit
voor managers

Beloon alle groei op digitaal 
gebied en neem het mee in het 

jaargesprek Benut de 
communicatiemiddelen samen 

met de digicoach

Wissel onderling tips en tricks 
uit om makkelijker digitaal te 
werken aan het einde van een 
overleg

http://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/


De technologie moet natuurlijk ook meewerken…






