Training Digicoaches
Hoe lang duurt de training?
2 dagen. De training is van 09.30-17.00 uur.
De training Digicoach is geaccrediteerd voor: accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Voor wie is het?
De training is voor zorgprofessionals die de taak hebben (of krijgen) om hun collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun
digitale vaardigheden. Geduldige, coachende en digitaal handige medewerkers die op zoek zijn naar tips en tools om hun taak
goed uit te voeren en daarvoor hun kennis en coachende vaardigheden willen vergroten.
Wat leer ik ook al weer?
Je weet na afloop welke basis-digitale vaardigheden van de zorgprofessional verwacht worden en wat het nut is van digitale
vaardigheden in de zorg. Je hebt inzicht in je eigen digitale vaardigheden. Je weet waar online en offline leermiddelen te
vinden zijn om de digitale vaardigheden te vergroten. Je kent de verschillende leervoorkeuren en kan leermiddelen inzetten die
passen bij die individuele leervoorkeur. Omdat dat vaak in combinatie voorkomt krijg je inzicht in de invloed die
laaggeletterdheid kan hebben op de digitale vaardigheden. Je oefent hoe je leermiddelen in kunt zetten en ontwikkelen.
Je leert je inleven in de gevoelens die digitale starters ervaren. Je oefent met de basisprincipes van coaching en kent de
basisprincipes van positieve psychologie. Je weet hoe je veiligheid kan creëren in een trainingssituatie en hoe je gericht aan de
slag kan met een medewerker: je kan namelijk na de training een leervraag helpen te verhelderen en/of formuleren. Je gaat de
deur uit met een plan van aanpak om de digitale starters in de organisatie te vinden en te ondersteunen en daarin besteed je
aandacht aan hoe je voorbeeldgedrag en collegiale hulp binnen de organisatie kan stimuleren.
En, niet onbelangrijk, je krijgt inzicht in je eigen talenten en leerdoelen als digicoach. En weet je wat raar maar leuk is?
Vaak leer je dingen die wij en jij niet eens vooraf bedacht hadden. #Bonus.
Kan dat allemaal in 2 dagen?
Jij kan dat.
Wie helpt mij professioneel de dag door?
Deze training wordt verzorgd door een ervaren trainer en coach van Buro StrakZ
Moet ik ver reizen?
Dat hangt er van af. Bij een open training staat de locatie vermeld in de agenda.
Bij een in-company training zoeken we in overleg met jou een locatie met uitslaapgarantie.
De training gaat door bij 7 deelnemers.
Wat kost het?
De tweedaagse training kost bij een open training 399 euro per persoon inclusief lunch, koffie en thee en leermiddelen.
Omdat Buro StrakZ CRKBO-geregistreerd is, hoeven we geen BTW te heffen.

Mail voor data, aanmelden of vragen naar
info@burostrakz.nl of bel 06-21485535

