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Leden van Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) hebben de krachten gebundeld
om samen te werken aan het verbeteren van digitale vaardigheden. Samen willen we
eraan bijdragen dat alle organisaties en cliënten mee kunnen blijven doen, vooral nu
de wereld om ons heen verwacht dat er digitaal gewerkt wordt en dit extra digitale
vaardigheden vereist. Het emagazine ‘Samen digitaal vaardig in zorg en welzijn’ is
daarvan een van de resultaten. Hierin delen we kennis en ervaringen. Het is een
levend document, we actualiseren het iedere 3 maanden om samen digitaal
vaardiger te zijn.

Waarom een emagazine?
Leden willen graag snel toegang tot beschikbare (regionale en landelijke) kennis over
digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een inventarisatie onder de leden van Sigra en samen
Voor Betere Zorg (VBZ) naar (samenwerkings) behoeften op het gebied van het
verbeteren van de digitale vaardigheden van de organisatie en hun cliënten. Daarnaast
willen de organisaties in deze regio’ s van elkaar weten wie met het verbeteren van digitale
vaardigheden bezig is, om zo sneller in contact met elkaar te komen en kennis uit te
wisselen.
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Wat vind je in het emagazine?
In het emagazine vind je de ervaringen van collega-organisaties, feiten, suggesties en
kennis. Het biedt inspiratie en concrete handvatten om werk te maken van het verbeteren
van de digitale vaardigheden of het werken aan digitale vaardigheden in jouw organisatie
te borgen. De inhoud van het emagazine geeft antwoord op de vragen die onze leden
stelden tijdens de inventarisatie-gesprekken. Het is aangevuld met inzichten en kennis
ontwikkeld door de landelijke coalitie digivaardig in de zorg en organisaties uit de regio die
al langer actief zijn met het verbeteren van de digitale vaardigheden.

Hoe kan het emagazine mij helpen om de digitale vaardigheden in
mijn organisatie helpen?
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op waar jouw organisatie staat, is het emagazine
ingedeeld in drie fases waarin je je als organisatie kunt bevinden:
Oriëntatiefase
Initiatiefase
Bezig en borgingsfase
Per fase vind je vragen die je in deze fase tegenkomt in 'Tips & tricks'. Uiteraard vind je
ook context over het verbeteren van digitale vaardigheden, informatie hoe je cliënten kunt
betrekken, wie er allemaal betrokken zijn bij het verbeteren van digitale vaardigheden, en
financierings- en subsidiemogelijkheden. Om met elkaar in contact te komen worden
inzichten van verschillende organisaties gedeeld en samenwerkingsinitiatieven toegelicht.

Voor wie?
De informatie in dit emagazine is voor degenen die binnen een zorgorganisatie actief aan
de slag zijn of gaan met het verbeteren van digitale vaardigheden. Denk aan HR, HR
Development (opleiders) en ICT-professionals, locatiemanagers, en beleids- en
kwaliteitsadviseurs. Maar ook voor bestuurders zijn er interessante inzichten te vinden
over de nut en noodzaak van het werken aan digitale vaardigheden.

Naar het emagazine
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Help jij mee om samen digitaal vaardig te worden?
Heb jij een praktijkvoorbeeld, of heeft jouw voorbeeld in het emagazine een update nodig?
Neem contact op met Irene Hermans of Inge Müller via Innovatielab@sigra.nl.
We verwerken dit dan in de nieuwe versie van het emagazine. We horen het ook graag als
je interesse hebt om deel te nemen aan het kennisnetwerk digitale vaardigheden. Zo
blijven we van elkaars kennis en inzichten op de hoogte en werken we er samen aan dat
alle organisaties en cliënten mee kunnen blijven doen.

Het emagazine is ontwikkeld door
Het emagazine is tot stand gekomen in samenwerking met leden van Sigra, leden van VBZ, het
VWS regioteam en de landelijke coalitie Digivaardig in de zorg van ECP. We bedanken alle leden,
projectleiders, de coalitie digivaardig in de zorg en ECP voor hun bijdragen.
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