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Zorgmedewerker en technologie 
 

 

 
 
Zorgmedewerker en technologie 
Het project de Zorgmedewerker en technologie is gericht op het adequaat voorbereiden, ondersteunen,  
begeleiden en opleiden van zorgprofessionals in de ouderenzorg op het gebied van zorgtechnologie.  
Zorgprofessionals verwerven competenties om met technologie te kunnen werken en goed te kunnen blijven 
functioneren in de voortdurend veranderende Zorg en Welzijn omgeving. In deze actie van de  
V&V-organisaties wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande en bewezen methoden, inzichten en 
onderwijsprogramma’s van de partijen: Tech@doptie (onderdeel roc) en de coalitie Digivaardig in de Zorg. 
 
Nieuwe data leerarrangementen 
Vanaf september 2021 starten twee nieuwe leerarrangementen.  
Tijdens het leerarrangement van 7 dagdelen leren de deelnemers onder andere:  
 
▪ Hoe je up-to-date kunt blijven op het gebied van zorgtechnologie.  

▪ Welke typen technologiegebruikers er zijn en welke aanpak ze vragen. 

▪ Hoe je teamleden kunt meenemen in bijvoorbeeld een productpresentatie over een zorgtechnologie.  

▪ Hoe je collega’s kan coachen in het omgaan met zorgtechnologie en applicaties in de rol van digicoach.  

Denk aan applicaties zoals elektronisch cliëntdossier, mail, intranet, Office, maar ook zorgtechnologie.   

▪ Hoe je met een teamleider of innovatiemanager in gesprek kan over de wensen vanuit het team rondom 

zorgtechnologie en applicaties. 

 
Interesse & aanmelden?  
Bekijk onderstaand de data en meld je aan door de naam en het e-mailadres van de deelnemer(s) te mailen naar 
s.vandijk@wzw.nl. Een leerarrangement biedt plek aan 12 deelnemers, dus wees er snel bij! 
 
Data online leerarrangement 3 
 

Dagdeel  Trainer  Datum  Tijd  

1 Techadoptie 8 september 2021 9.00 - 12.00 uur  

2 Buro Strakz 22 september 2021 9.00 - 12.00 uur  

3 Buro Strakz 6 oktober 2021 9.00 - 12.00 uur  

4 Buro Strakz 21 oktober 2021 9.00 - 12.00 uur  

5 (fysiek) Techadoptie 3 november 2021 9.00 - 12.00 uur  

6 Techadoptie 17 november 2021 9.00 - 12.00 uur  

7 Techadoptie 1 december 2021 9.00 - 12.00 uur  
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Dagdeel  Trainer  Datum  Tijd  

1 Techadoptie 20 oktober 2021 13.00 - 16.00 uur  

2 Buro Strakz 2 november 2021   9.00 - 12.00 uur  

3 Buro Strakz 18 november 2021   9.00 - 12.00 uur  

4 Buro Strakz 29 november 2021   9.00 - 12.00 uur  

5 (fysiek) Techadoptie 15 december 2021 13.00 - 16.00 uur 

6 Techadoptie 12 januari 2021 13.00 - 16.00 uur 

7 Techadoptie 26 januari 2021 13.00 - 16.00 uur 
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