
Digitale
vaardigheden

DIGITYPE
Per digitype staan er in dit

magazine tips om direct mee
aan de slag te gaan. Probeer het,

doe het samen en motiveer
elkaar. 

FEBRUARI 2022

ONE LEVEL UP
Met deze magazines helpen we

je om one-level-up te komen.
Probeer ook eens de tips voor

het volgende digitype. Hierdoor
raak je geïnspireerd over wat

allemaal kan! 

WIN ACTIE
Druk D'rop!

Geef jouw favoriete sneltoets
door en maak kans op DROP

voor je hele team! 
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LEG OF VERSTERK JE BASIS
KARAKTERISTIEKEN VAN JE DIVA
DOOR SEREH SIMONS EN CARMEL THIJSSEN

Iedereen heeft een DiVa in zich. Soms wat
verstopt of al  ver ontwikkeld. Deze maand
staat het minimagazine in het teken van de
basis karakteristieken van je DiVa. Welke
dagelijkse werkzaamheden kan makkelijker of
sneller met een sterke DiVa? Welke
vaardigheden wil  je versterken? Heb je de
basisvaardigheden al onder de knie en wil  je
weten wat je meer met de basis uitrusting van
je DiVa kan? Lees verder en vind wat jouw
DiVa laat groeien. Veel plezier deze maand!

 ZORGADVIES GRONINGEN  EN  ZORGPLEINNOORD



"ELKE
PROFFESIONAL
ONE LEVEL UP"

DE
DIGISTARTER
Is je DiVa nog wat verlegen? Geen probleem
dat zijn 53% van de Nederlanders. Je bent
dus niet alleen. Dat kan alleen wel zo voelen.
De digitale wereld en de ontwikkelingen
gaan snel. Voor je het weet heb je iets
gemist, is ergens al een nieuwe versie van of
is er zelfs een nieuw programma
uitgekomen. 
Het erover praten met je collega's, familie of
vrienden helpt. Is er in je organisatie een
digicoach die je verder kan helpen? Vraag
die erbij, daar zijn ze voor. Ook buiten je
werk zijn er vele mogelijkheden,
bijvoorbeeld in de bibliotheek met digitale
spreekuren, tik & klik en Digisterker. (meer
lezen klik Dossier Digitaal burgerschap |
Bibliotheekinzicht) Deze spreekuren en
diensten helpen bij het meedoen in de
digitale samenleving. Ons advies: blijf niet
zitten met twijfel of onzekerheid vraag hulp!
Samen kom je verder en voel je je minder
alleen.

Wil je online wat doen? Kijk op de
website van Steffie.nl. Bijvoorbeeld:

Hoe gebruik ik het internet Klik
Hier voordat je begint maak je een

gratis lidmaatschap aan.
Wil je meer over je mobiele

telefoon weten? dan is deze Klik
Hier fijn, zet je geluid aan en Steffie

helpt je verder.
 

https://www.youtube.com/watch?v=v1Nv8kB9l_I&t=2s
https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/#Computeren
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/digitaal-burgerschap#toc-jargonbuster
https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/#Computeren
https://oefenen.nl/programmas/klik-tik-het-internet-op/
https://mobiel.steffie.nl/nl/


   

Agile Fingers (gratis)
Smartyping 

Deze maand hebben we voor jou twee
praktische onderdelen om door te groeien. 

De digitale Academie Noord Nederland  is
24 januari live gegaan. Via deze site kan je een
test toen om te kijken op welke onderdelen van
digitale vaardigheden je je nóg beter kunt
ontwikkelen. Op basis van deze uitslag komen
er verschillende kleine cursussen aan
waarmee jij je verder kunt ontwikkelen. 

Typcursus 
Deze maand zijn er ook twee typ-cursussen
die interessant zijn voor jou: 

1.
2.

DE
AARZELENDE
TECHNOLOGIE
GEBRUIKER

"het is een cadeau voor jezelf waar je de
rest van je leven plezier van hebt"

https://www.youtube.com/watch?v=p_HolO3RciA
https://agilefingers.com/
https://www.smarttyping.nl/digivaardigindezorg/
https://www.smarttyping.nl/digivaardigindezorg/
https://dann.nl/


Het tweede filmpje bevat drie
sneltoets tips om handiger om te
gaan met je outlook agenda. 

Zit je favoriet erbij? Win dan DROP
voor je team, kijk bij de Winactie.

Word handig gebruiken zorgt voor snellere,
betere en overzichtelijkere documenten. Hoe
doe je dat? Hier een Engels filmpje met
Nederlandse ondertiteling. In de
inhoudsopgave staat vanaf welk tijdstip je iets
ziet, je kan zo goed vinden wat je eigen DiVa
nodig heeft.  

De digivaardige professional 
Jij weet je DiVa al goed in te zetten in je werk.
Je weet waarschijnlijk ook waar je DiVa nog
minder goed in te zetten is. Tips en trucs om
je DiVa te verbeteren zijn aan jou goed
besteed. Daarom deze maand twee specifieke
filmpjes over de basis (windows) software, en
een kanaal met meer tips en trucs om je
stroom aan mail te reguleren. 

Wil je nog meer handige tips om sneller, beter
en meer relaxt je werk te doen? Kijk dan eens
bij het kanaal van Mailbox Master. Hier vind je
allerlei korte Nederlandse filmpjes. Het filmpje
rechts is hier een voorbeeld van.

https://drive.google.com/drive/folders/12cwKfM0SwsQF9xv-zNVBUZL9F6Pfksfi
https://www.youtube.com/watch?v=Jo6GOOweL1c
https://www.youtube.com/watch?v=Q_AaL6ljudU
https://www.youtube.com/watch?v=6qZ4WfQatL4&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=6qZ4WfQatL4&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Q_AaL6ljudU
https://www.youtube.com/c/MailboxMaster
https://www.youtube.com/c/MailboxMaster


Druk D'r Op!
Wat is jouw favoriete sneltoets die

ervoor zorgt dat jij tijd bespaart in je
werk. 

 
Klik m d'rop voor je team 

& win een kilo drop 
 
 
 

Win actie
" W I N  D R O P  V O O R  J E  T E A M "

https://padlet.com/carmelthijssen/sneltoets


De digitale
enthousiasteling

Jij weet je weg digitaal goed te vinden en

bent over het algemeen op de hoogte van

de nieuwste snufjes en ontwikkelingen.

Ook jou willen we helpen door een aantal

praktische tips te geven die je kan

gebruiken in je werkzaamheden. Vaak leg

je als digitale enthousiasteling ook aan

collega’s om je heen uit waar ‘dat ene

knopje’ te vinden is. Probeer hiervoor eens

Greenshot! Dit is een app waarin je heel

eenvoudig screenshots maakt en ze direct

kan bewerken. Download het programma

hier (& voor apple). En kijk op de

afbeelding wat de mogelijkheden zijn:

Bekijk
dit

bord
Dit is een verzameling van

programma's die jouw werk leuker,
uitdagender en makkelijker maken.

Vul vooral aan! 

https://drive.google.com/drive/folders/12cwKfM0SwsQF9xv-zNVBUZL9F6Pfksfi
https://www.youtube.com/watch?v=5Jp3bzi49HA
https://getgreenshot.org/
https://apps.apple.com/us/app/greenshot/id1103915944?mt=12
https://padlet.com/carmelthijssen/tcmouz0qthu3nk1e


Terugkijken publieksacademie 24 januari

23 februari | Online denktank VVT en VG tech & ehealth
23 februari | Online denktank VVT en VG privacy en IB
9 maart | Deel- en leerbijeenkomst voor digicoaches 
16 maart | Informatie- en deelsessie voor VVT 
29 maart | Regionaal digivaardig
juni | Evenement 'jaar van de DIVA'
12 april | Digicoaches onderlinge uitwisseling
19 mei | masterclass voor digicoaches
4 oktober |  Regionaal informatie uitwisselen

Alle evenementen vind je hier terug + link aanmelden

Mis je iets interessants, stuur het op! 
@ c.thijssen@zorgpleinnoord.nl 

EVENEMENTEN

WIST JE DAT?
 
 Tijdens de Slimme Zorg Estafette

(SZE) staan slimme zorg en
innovatie elke week centraal in

één regio, waarna het stokje wordt
doorgegeven aan de volgende

regio. Van 14-18 februari 2022 is
het de beurt aan Noord-

Nederland. Klik hier voor het
programma. .

https://npz.zorgpleinnoord.nl/agenda/
https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/
https://zorgadviesgroningen.nl/
https://publieksacademie-llo.nl/groningen/
https://npz.zorgpleinnoord.nl/agenda/
https://slimmezorgestafette.nl/
https://slimmezorgestafette.nl/over-ons/
https://npz.zorgpleinnoord.nl/slimme-zorg-estafette/
https://npz.zorgpleinnoord.nl/slimme-zorg-estafette/

