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Tech@doptieSpel  

 

- Het Tech@doptieSpel wordt aangeboden voor Tech@doptie onderdeel van ROC Rijn & IJssel en 

ROC Nijmegen en wordt gespeeld onder begeleiding van een gespreksleider.  

- Het spel kan zowel fysiek als online worden gespeeld.  

- Er bestaat een train de trainer programma waarbij iemand wordt opgeleid voor de rol van 

gespreksleider.  

- Tech@doptie gaat het Tech@doptieSpel in 2023 doorontwikkelen. De doelstellingen blijven 

gehandhaafd de vorm zal anders worden.  

- Heb je interesse in het Tech@doptieSpel neem dan contact op met c.koper@rijnijssel.nl  

- Het Tech@doptieSpel maakt onderdeel uit van het project Medewerker En Technologie (MET) en 

heeft tot doel organisaties in staat te stellen om technologie en digitalisering structureel een plek 

te geven binnen de organisatie en de werkprocessen. In dit project staat het fundament van de 

organisatie waarop technologieën moeten landen centraal. Zijn medewerkers digitaal vaardig 

genoeg, en is er voldoende aansluiting tussen het management en de werkvloer? Hoe wordt het 

thema technologie en digitalisering geborgd binnen de organisatie? Dit zijn de thema’s waar 

Medewerker En Technologie (MET) mee aan de slag gaat. Wil je meer weten over de inhoud van 

MET en het opleidingsaanbod? Klik hier voor meer informatie.  

 

Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 

- Zorg editie: https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/verandervermogen-zorg-is-onder-de-maat/ 

- Standaard editie Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 (businessfitscan.com) 

 

  

mailto:c.koper@rijnijssel.nl
https://wzw.nl/projecten/medewerker-en-technologie-met/
https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/verandervermogen-zorg-is-onder-de-maat/
https://businessfitscan.com/nationaal-onderzoek-verandervermogen/
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Tools implementatieaspecten in kaart brengen 

- Checklist RIVM: https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-voor-succesvolle-

implementatie 

- Implementatiescan, deze is ontwikkeld door onderzoekers van het Kenniscentrum Publieke Zaak 

en het Lectoraat Innovatie in de Care van de Hogeschool Arnhem Nijmegen  in opdracht van de 

Zorgalliantie. Op dit moment wordt de stap gezet naar breed gebruik van de scan. Heb je 

interesse in de implementatiescan neem dan contact op met Jonathan van Deutekom 

J.vanDeutekom@han.nl Klik hieronder voor meer informatie over deze scan.  

Implementatiescan: van vrijblijvend experimenteren naar succesvol implementeren - Zorgalliantie 

 

Oproep Leernetwerk - Vliegwielcoalitie 

Oproep van Veronique: Meedoen met de opschaling van digitale innovatie in de wijkverpleging? Meld 
je aan bij het online leernetwerk! https://vliegwielcoalitie.nl/producten/leernetwerk/  

Heb jij iets te delen over het versimpelen van de informatie voor het bewust maken van patiënten en 
cliënten? Bijvoorbeeld picto’s, podcasts of iets anders tofs? We horen het graag! 

 

Deze links zijn gedeeld tijdens het webinar 

Onderdeel wat Link toevoegen 

Start 
 

Link naar de 
websites 

 
VitaValley: Home - VitaValley  
 
WZW: Innovatie - WZW 
 
Vliegwiel: Vliegwiel, aanjagers van digitale transformatie in 
de zorg (vliegwielcoalitie.nl)  
 
RegioPlus: Regio’s - RegioPlus 

 Emailadressen  Pasquelle van Ruiten via pvanruiten@vitavalley.nl  
 
Veronique van Hoogmoed via 
v.vanhoogmoed@patientenfederatie.nl  
 
Suus van Dijk via s.vandijk@wzw.nl  
 
Yvette Visser via y.visser@regioplus.nl  
 

Deep 
democracy 
(Pasquelle) 

Algemene 
informatie 
 
 

https://deepdemocracy.nl/over-deep-democracy/wat-is-
deep-democracy/  

 2 werkvormen 
 

Checkin/out 

https://deepdemocracy.nl/expertises/check-in-en-check-uit/  
 

https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-voor-succesvolle-implementatie
https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-voor-succesvolle-implementatie
mailto:J.vanDeutekom@han.nl
https://zorgalliantie.com/implementatiescan-van-vrijblijvend-experimenteren-naar-succesvol-implementeren/
https://vliegwielcoalitie.nl/producten/leernetwerk/
https://vitavalley.nl/
https://wzw.nl/innovatie/
https://vliegwielcoalitie.nl/
https://vliegwielcoalitie.nl/
https://regioplus.nl/regios/
mailto:pvanruiten@vitavalley.nl
mailto:v.vanhoogmoed@patientenfederatie.nl
mailto:s.vandijk@wzw.nl
mailto:y.visser@regioplus.nl
https://deepdemocracy.nl/over-deep-democracy/wat-is-deep-democracy/
https://deepdemocracy.nl/over-deep-democracy/wat-is-deep-democracy/
https://deepdemocracy.nl/expertises/check-in-en-check-uit/
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Gesprek op voeten 
https://deepdemocracy.nl/expertises/gesprek-op-voeten/   

In gesprek 
met het 
team (Suus) 

Implementatiescan 
HAN 

Implementatiescan: van vrijblijvend experimenteren naar 
succesvol implementeren - Zorgalliantie 
 

 Implementatiescan 
RIVM 

https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-
voor-succesvolle-implementatie 
 

 Nationaal 
onderzoek 
verandervermogen 
2022 link en PDF 

https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/verandervermogen-
zorg-is-onder-de-maat/ 
 

 Tech@doptiespel  Wanneer je met het spel aan slag wilt: neem contac top met 
Claudia van het ROC  c.koper@rijnijssel.nl 

 MET Medewerker En Technologie (MET) - WZW 

 Podcast MET https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-
medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-
k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&ut
m_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=so
cial_sharing  

 Digivaardigheid Gratis leermiddelen, projectdocumenten om digivaardigheid 
in jouw organisatie aan te kaarten en te borgen:  
 
https://www.digivaardigindezorg.nl/  

In gesprek 
met patiënt/ 
client 
(Veronique) 

Link naar 
campagnes 
vliegwiel 
 

https://zokanhetook.nl/ 
 
 

 materialen https://vliegwielcoalitie.nl/wp-
content/uploads/2022/10/handreiking-
patientondersteuning.pdf 
 

  https://vliegwielcoalitie.nl/producten/leernetwerk/ 

Artikel  De waarde van regionale (online) leernetwerken - VitaValley 

 

Links vanuit de deelnemers 

Ter inspiratie: Voor iedereen met zorg en hulp vraag - Technologie voor Thuis 

Innovatieroute Vilans Innovatie-Route voor zorgtechnologie gehandicaptenzorg (vilans.nl) 

Implementatiescan: van vrijblijvend experimenteren naar succesvol implementeren - Zorgalliantie 

Wat is de digicoach: Opleidings- en trainingsbureau voor de zorg - Q-Academie (qacademie.nl) (NB 

commercieel) 

Bureau Strakz: https://www.burostrakz.nl/ (NB commercieel) 

Training Technisch ambassadeur: https://tza.nu/  

 

https://deepdemocracy.nl/expertises/gesprek-op-voeten/
https://zorgalliantie.com/implementatiescan-van-vrijblijvend-experimenteren-naar-succesvol-implementeren/
https://zorgalliantie.com/implementatiescan-van-vrijblijvend-experimenteren-naar-succesvol-implementeren/
https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-voor-succesvolle-implementatie
https://www.rivm.nl/documenten/zorginnovaties-checklist-voor-succesvolle-implementatie
https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/verandervermogen-zorg-is-onder-de-maat/
https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/verandervermogen-zorg-is-onder-de-maat/
mailto:c.koper@rijnijssel.nl
https://wzw.nl/projecten/medewerker-en-technologie-met/
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/actieleernetwerk/digivaardige-medewerkers-in-zorg-en-welzijn-met-met/s-k07D0YDHRG5?si=d47ed3cc3d5c483dadd1125a4f7ae8c3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.digivaardigindezorg.nl/
https://zokanhetook.nl/
https://vliegwielcoalitie.nl/wp-content/uploads/2022/10/handreiking-patientondersteuning.pdf
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