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Definitie

Alle vaardigheden die nodig zijn om digitale

technologie te benutten om de kwaliteit van

de zorg te vergroten en efficiënter, makke-

lijker, veilig en transparant te werken. 

Gedragsvoorbeelden

• Gebruikt technologie ten behoeve van

eigen werk.

• Ondersteunt anderen bij het gebruiken van

technologische hulpmiddelen.

• Is op de hoogte van digitale en techno-

logische ontwikkelingen.

• Kiest technologie samen met cliënt/klant

(app’s/e-health).

• Gebruikt technologie met vertrouwen.

• Gebruikt technologie om samen te werken

met netwerk.

• Legt technologie uit aan cliënt, collega en

‘netwerk’.

• Maakt veilige keuzes bij vraagstukken 

rondom informatiebeveiliging en privacy.

Bijzonderheden

De competentie digitale vaardigheden heeft

een relatie met de competenties onderne-

merschap, klantgerichtheid en kwaliteits-

gerichtheid. Wanneer de medewerker in

staat is digitale- en technologische ontwik-

kelingen te vertalen naar dagelijkse werk-

zaamheden is de competentie digitale

vaardigheden goed te ontwikkelen. Het is

dus van belang om bij digitale ontwikkelin-

gen en vaardigheden regelmatig de relatie te

blijven leggen met kansen voor verbetering

van de eigen producten, diensten en/of 

dienstverlening binnen de eigen organisatie,

voor de cliënten en ‘het netwerk’. 

De competentie digitale vaardigheden heeft

ook een relatie met schriftelijke en monde-

linge communicatieve vaardigheden. Online

contact vraagt een andere manier van om-

gaan met taal: korter, directer en zakelijker.

De online werkrelatie is beduidend anders

dan één op één contact. De begrijpelijkheid

van gegevens tussen cliënt en zorgprofes-

sional (rapportages/plannen/afspraken) is

van groot belang. 

De competentie digitale vaardigheden heeft

ook een relatie met de competentie initiatief.

Bij initiatief wordt bijvoorbeeld beoordeeld 

of de medewerker initiatieven neemt en 

anticiperend handelt. Het alert belonen van

(digitale) initiatieven door collega’s in een

werkoverleg, door een coach of leiding-

gevende, stimuleert het ontwikkelen van de

competentie digitale vaardigheden. 
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Beschikt over basiskennis om functio-

naliteiten van apparatuur en software te

bedienen in het dagelijks werk, zoals

PC’s, smartphone en Ipad.

Stelt zich op de hoogte van digitale en

technologische ontwikkelingen binnen

het eigen vakgebied door met

vakgenoten te spreken.

Gebruikt diverse digitale en technolo-

gische (software)applicaties in het

dagelijks werk om informatie te ver-

garen/uit te wisselen.

Gaat verantwoordelijk en nauwkeurig

om met (digitale) gegevens in de zorg.

Maakt op een veilige en ethische

manier gebruik van apps, social media,

etc. 

Gebruikt digitale hulpmiddelen om de

eigen manier van werken te verge-

makkelijken. 

Ondersteunt de cliënt bij het gebruiken

van technologische hulpmiddelen.

Experimenteert met en/of exploreert

nieuwe digitale technologieën, commu-

nicatiesystemen en digitale netwerken

(bijvoorbeeld sociale media).

Gebruikt zijn/haar kennis van digitale

ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied

in de eigen werksituatie met cliënten,

collega’s en het netwerk.

Evalueert kritisch de eigen dienstverle-

ning op basis van de kennis die hij/zij

heeft over relevante technologische 

ontwikkelingen.

Attendeert anderen binnen de directe

werkomgeving op digitale technolo-

gieën/ontwikkelingen in de markt of het

vakgebied die voor hen relevant zijn.

Maakt de afweging of behandeling met

inzet van e-health toepassingen gedaan

kan worden of dat face-to-face zorgver-

lening noodzakelijk is. Kan verwach-

tingen van de inzet van nieuwe instru-

menten in de behandeling verwoorden

en managen.

Beschikt over informatieanalytische

vaardigheden. Kan inschatten wat de

‘werkelijkheid’ is achter de data en

zoekt daarin de balans tussen techno-

logische dataverzameling en zijn/haar

eigen observaties van de cliënt. 

Discussieert met medewerkers/collega’s

over de toegevoegde waarde van digitale

en technologische ontwikkelingen in de

markt voor eigen organisatie (onderdeel).

Stimuleert medewerkers/collega’s zich

te ontwikkelen op kennis over digitale

en technologische ontwikkelingen op

het eigen vakgebied.

Treedt binnen de organisatie op als

vraagbaak voor medewerkers/collega’s

rond thema’s als digitalisering, infor-

matiebeveiliging en privacy.

Benoemt in bestaande processen de

sterktes en zwaktes van digitalisering.

Is zich bewust van kansen en risico’s

rondom digitalisering.

Doet actief verbetervoorstellen voor het

gebruik van digitale en technologische

ontwikkelingen.

Participeert actief in digitale kennis-

netwerken.

Draagt in eigen organisatie(onderdeel) uit

dat hij/zij het van belang vindt om infor-

matie over trends op digitale en technolo-

gische ontwikkelingen actueel te houden.

Investeert (tijd en/of geld) in het opdoen

van kennis over digitale en technolo-

gische ontwikkelingen en nieuwe

toepassingsmogelijkheden.

Vertaalt digitale en technologische 

ontwikkelingen naar verschillende 

relevante beleidsterreinen (cliëntenzorg,

ICT, et cetera).

Licht eigen beelden over kansrijke digi-

tale en technologische ontwikkelingen

toe binnen eigen organisatie(on-

derdeel).

Behartigt de verschillende belangen

rondom de toepassing van digitale en

technologische ontwikkelingen voor het

individu dan wel de cliënt.

1 2 3 4
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digitale en technologische ontwikkelingen

die waargenomen zijn. Onderzoek geza-

menlijk de consequenties van deze ontwik-

kelingen voor de eigen organisatie.

Mogelijke ontwikkelactiviteiten on-the-job

(niveau III & IV)

• Plan tijd in voor het onderhouden van 

contacten met experts op uw vakgebied

buiten de organisatie. Gun uzelf tijd voor

het bezoeken van bijeenkomsten van 

brancheorganisaties, het volgen van 

congressen, trainingen et cetera.

• Deel uw kennis van digitale en technolo-

gische ontwikkelingen met anderen binnen

de eigen organisatie. Stel hen bijvoorbeeld

op de hoogte van recente artikelen die u

hebt gelezen.

• Stuur erop dat ook anderen in hun

voorstellen en presentaties expliciet 

aandacht besteden aan digitale en techno-

logische ontwikkelingen. 

• Verzamel informatie over concurrenten en

voer een concurrentie analyse uit, waarin 

u zichtbaar maakt wat de kansen en

bedreigingen voor de eigen organisatie

zijn, wat betreft digitale ontwikkeling.

• Organiseer bijeenkomsten waarin een

specifieke digitale of technologische 

ontwikkeling centraal staat. 

• Stel voldoende budget ter beschikking om

research te kunnen doen naar nieuwe 

digitale en technologische ontwikkelingen

en toepassingsmogelijkheden voor eigen

producten/diensten.
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STARtvragen 

• Wat ziet u als de belangrijkste digitale- en

technologische ontwikkelingen die van 

invloed zullen zijn op uw dagelijkse

werkzaamheden? 

• Op welke manier houdt u zich op de

hoogte van technologische ontwikkelingen?

• Welke (privé)toepassingen vindt u persoon-

lijk een van de prettigste om het eigen

leven te vergemakkelijken? Welke andere

applicaties gebruikt u nog meer? In hoe-

verre deelt u dit met anderen in uw

(werk)omgeving? Wanneer hebt u dat 

recentelijk gedaan?

• Beschrijf een situatie waarin u op basis van

digitale en technologische ontwikkelingen

een initiatief hebt genomen. Waarom was

dat? Wat was de reden? Wat was uw 

motivatie om hiermee iets te doen? Wat

hebt u gedaan?

• Kunt u een recente situatie beschrijven

waarbij u achteraf constateerde over 

onvoldoende digitale vaardigheden of

technologische kennis te beschikken? 

Hoe had u beter voorbereid kunnen zijn op

deze situatie? 

Ontwikkeltips

De ontwikkeling van digitale vaardigheden

start met het hebben van vertrouwen en een

persoonlijk doel. Essentieel hierbij is dat 

iemand geholpen wordt zich te richten op

doelen die hij/zij graag wil realiseren, waarbij

digitale en technologische kwaliteiten kun-

nen ondersteunen. Het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden kan individueel (via 

bijvoorbeelg Goodhabitz of Youtube filmp-

jes), met hulp van collega’s (bijvoorbeeld via

de ICT Helpdesk of collega’s uit het team), of

via andere vormen van opleiding en training.

Voor het ontwikkelen van de basis van digi-

tale vaardigheden zijn verschillende reguliere

leeractiviteiten beschikbaar. Denk aan 

trainingen om de werking van programma’s

(Word, Outlook) of apparatuur (PC, Ipad,

Smartphone) te leren. Voor het overstijgend

inzetten van kennis over digitale en techno-

logische ontwikkelingen is het vooral van 

belang om daadwerkelijk digitaal en

daarmee online ‘te gaan’, het simpelweg

‘proberen’ (te doen). Het abonneren op een

interessante nieuwsbrief of inschrijven op

een (vak)kennisgroep maakt dat je actief

wordt herinnerd aan allerlei (digitale) ontwik-

kelingen. 

Mogelijke ontwikkelactiviteiten on-the-job

(niveau I & II)

• Leer van collega’s, door actief mee te

kijken, vragen te stellen en samen te

werken.

• Probeer en experimenteer met verschil-

lende programma’s en ICT middelen. 

Gebruik programma’s om digitaal af-

spraken te maken, beeldverbinding tot

stand te brengen of te chatten. 

• Maak kennis met platformen en communi-

ties en beoordeel of en waar het kan

helpen in uw werk.

• Vorm uzelf een mening over bepaalde 

digitale of technologische ontwikkelingen

en de mogelijke effecten daarvan op uw

functie. Dit betreft de gedragscompetentie

oordeelsvorming.

• Praat met uw cliënten en het netwerk meer

en vaker over digitale ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld over e-health, ECD).

• Spreek periodiek met uw collega's over de
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