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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. 
 

Online masterclassreeks: borging zorgtechnologie doe je zo! 
Eén van onderdelen binnen de zorgmedewerker en technologie is het onderdeel strategische borging.  
Om de stap van experiment naar implementatie van zorgtechnologie te maken is er vanuit het management van 
organisaties aandacht nodig voor zorgtechnologie beleid, sturing op projecten, implementatie en management van 
systemen. De afgelopen periode heeft dit onderdeel invulling gekregen in de vorm van masterclasses en werk-
leertrajecten.  
 
Vier online masterclasses 
Tijdens de masterclasses krijgen zorgorganisaties de benodigde kennis aangereikt op vier verschillende thema’s.  
Iedere masterclass start vanuit integrale visievorming op zorgtechnologie en de borging daarvan binnen de organisatie. 
Het onderwerp dat centraal staat in de masterclass verdiept en concretiseert de visie van de organisatie.  
 
De online masterclasses zijn speciaal bestemd voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, 
project/programmamanagers of senior projectleden. Medewerkers die in staat zijn het voortouw te nemen om 
zorgtechnologie echt die aandacht te geven die noodzakelijk is om voor een blijvende verandering te zorgen.  
 
Deelname is kosteloos 
Deelnemende zorgorganisaties aan het project ‘De zorgmedewerker en technologie’ kunnen kosteloos deelnemen aan 
een of meerdere de masterclasses. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Hierbij hanteren we het principe: één 
deelnemer per zorgorganisatie. Afhankelijk van het aantal beschikbare plekken is het eventueel mogelijk met twee 
personen vanuit dezelfde organisatie aan te sluiten. Deze extra persoon kun bij de aanmelding opgeven als introduce. 
De masterclasses worden gegeven door Zorgalliantie en iXperium Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN). In 2022 wordt dezelfde reeks masterclasses nog een laatste keer aangeboden. 
 
Aanmelden 
Ben jij of is jouw collega degene die toekomstige innovatie in goede banen kan leiden binnen jouw organisatie? Klik dan 
onderstaand op de aanmeldlink voor de masterclass(es) van jouw keuze en geef jezelf of een collega op.  
 
Masterclass: Zorgtechnologie/informatisering verweven in beleid  
14 oktober 14.00-17.00 uur  
Kernvraag: hoe ontwikkelt de zorg zich, hoe ontwikkelt uw organisatie zich, welke ontwikkelingen zijn er in 
zorgtechnologie, hoe kom je tot een visie op zorgtechnologie en hoe verweven we deze visie in beleid waarvan 
zorgtechnologie/ICT ontwikkelingen integraal onderdeel zijn? 
Aanmelden  
 
Masterclass: Sturen op projecten vanuit het management  
21 oktober 14.00-17.00 uur 
Kernvraag: hoe zorgen we vanuit het management dat zorgtechnologie/ICT projecten beheersbaar zijn, zodat deze  
het gewenste resultaat opleveren, binnen budget blijven, op tijd zijn afgerond en worden uitgevoerd op een wijze die 
aansluit bij zorgafdelingen? 
Aanmelden 
 
Masterclass: Van project/experiment naar implementatie 
25 november 14.00-17.00 uur 
Kernvraag: we hebben een succesvolle pilot gedaan rond een technologie en willen deze nu breed in de  
organisatie implementeren: wat en wie komen daarbij kijken en hoe sturen we erop? 
Aanmelden 
 
Masterclass: Management van meerdere zorgtechnologie en ICT-toepassingen/projecten 
16 december 14.00-17.00 uur 
Kernvraag: hoe managen we het samenstelsel van diverse systemen, apps en vernieuwings- en  
vervangingsprojecten? Hoe beheersen we kosten, integratie en aansluiting op doelstellingen? 
Aanmelden 
 

https://portal.wzw.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijfformulier-masterclasses-zorgtechnologie?source=1034
https://portal.wzw.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijfformulier-masterclasses-zorgtechnologie?source=1035
https://portal.wzw.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijfformulier-masterclasses-zorgtechnologie?source=1036
https://portal.wzw.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijfformulier-masterclasses-zorgtechnologie?source=1037


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk-leertrajecten 
Wil je na de masterclassreeks de aangereikte kennis en managementinstrumentarium op één of meerdere thema’s 
toepassen in de praktijk binnen jouw organisatie? Dan heb je na afloop van de masterclass de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een werk-leertraject. Hierbij werk je binnen jouw eigen organisatie aan jouw eigen ontwikkelvraagstuk onder 
begeleiding van een ervaren leercoach. Met een kleine groep collega’s vanuit verschillende zorgorganisaties leer je ook 
van elkaar!  
 

 
 
 


