
Leerpad digicoach

Als digicoach ben je de spin in het web bij het vergroten van de digitale vaardigheden van

collega’s. Het effectief vervullen van deze rol vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en

competenties. Wanneer heb je welke kennis nodig? Waarom zijn bepaalde vaardigheden

van meerwaarde? En hoe kun je jezelf hierin ontwikkelen? Ons leerpad digicoach helpt je

hierbij!

Naar een volgende stap in jouw ontwikkeling!
  

Trainingsaanbod

Ontwikkelrichting 1: 

Opleiding Digicoach in de zorg

Training Digicoach in de zorg
 

In dit leerpad staan de 3 ontwikkelrichtingen voor de digicoach beschreven. Bij elke richting

staat op welk moment en waarom ontwikkeling op dit gebied waardevol is. Zo kun je,

afhankelijk van jouw ervaring, leerwens of de situatie in de organisatie de meest passende

training of begeleiding vinden.

Ontwikkelen basiskennis digitale middelen en coachvaardigheden

Klik voor meer informatie

op een training

Tip!

Hoe werkt het leerpad?

Voordat je in de

organisatie gaat werken

als digicooach

Wanneer waardevol?

Om collega's te ondersteunen

bij het inzetten van digitale

middelen en het vergroten

van de digitale vaardigheden

Waarom waardevol?

Ontwikkelrichting 2: 

(Door)ontwikkelen van benodigde vaardigheden

De rol van digicoach vraagt

vaardigheden op het gebied van

begeleiding, coaching, opleiding

en projectmanagement.

(Door)ontwikkeling hierop

vergroot de effectiviteit van

jouw digicoaching.

Trainingsaanbod

Als je jouw impact als 

digicoach wilt vergroten

Bij knelpunten uit de   

praktijk

Als een projectleidersrol

gevraagd wordt

Als je voor groepen gaat 

spreken

Wanneer waardevol? Waarom waardevol?

Verdieping coachvaardigheden

Projectmanagement

Presentatievaardigheden

1-op-1 coaching
 

Ontwikkelrichting 3: 

Uitbreiden van kennis op specifieke onderwerpen

Indien uitbreiding van

kennis op specifieke

gebieden gewenst is

Indien je op het gebied

van e-health en digitale

middelen een andere rol

in de organisatie gaat

vervullen

Wanneer waardevol?

Als digicoach komen er veel

verschillende vragen en

verzoeken op je af. Voor het

beantwoorden van sommige

vragen en verzoeken is

specifieke kennis vereist.

Waarom waardevol? Trainingsaanbod

Basistraining Excel

Verdiepingstraining Excel

Technologische innovaties

vinden, organiseren &

toepassen

Regie op ICT en e-health

Rol van de kwaliteitsadviseur

bij de inzet van e-health

Auditaanpak inzet e-health
 

Naast onze trainingen met open inschrijving verzorgen

wij voor digicoaches ook coaching, opleidingstrajecten

en trainingen op maat. Op basis van jouw wensen en

behoeften wordt een passend programma

samengesteld. Wij denken hierin graag met je mee.

Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?

https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/leerprogramma-digicoaches
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/digicoach-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/vervolgtraining-coachingsvaardigheden-voor-de-digicoach
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/basistraining-projectmanagement-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/effectief-presenteren-in-de-zorg
https://www.qacademie.nl/leiderschap-teamontwikkeling/coaching
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/training-excel-basis-voor-zorgorganisaties
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/dashboards-in-excel-voor-zorgorganisaties
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/inzet-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/inzet-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/in-regie-op-ict-en-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/rol-van-de-kwaliteitsadviseur-bij-de-inzet-van-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/rol-van-de-kwaliteitsadviseur-bij-de-inzet-van-e-health
https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/auditaanpak-inzet-ehealth

