Informatie voor werkgevers
Trainingen Buro StrakZ
Zijn uw medewerkers klaar voor de zorg van de toekomst?
De zorg in beweging!
De zorg is volop in ontwikkeling. Het aantal digitale applicaties en producten rondom zorgtechnologie groeit hard.
Tegelijkertijd neemt het arbeidsmarkttekort en de werkdruk voor de zorgprofessional toe. Dat kan slimmer.
Dat vraagt om actie!
Vaardigheden voor de toekomst
Buro StrakZ richt zich in haar werkzaamheden op de toekomst van zorg en de benodigde vaardigheden van de
zorgprofessional. Het competentieprofiel van de zorgmedewerker verandert doorlopend en vraagt nu steeds meer digitale
vaardigheden. Mensen moeten bijvoorbeeld fysiek gebruik kunnen maken van digitale hulpmiddelen en deze in kunnen
zetten in hun eigen werk. Maar ook de werking en het nut van zorgtechnologie uit kunnen leggen aan cliënten/ patiënten,
verwanten en collega's.
Ze moeten een goed idee kunnen pitchen en presenteren aan collega's en/ of bedrijven en
actief meedenken met ontwikkelaars over voorwaarden waar zorgtechnologie voor henzelf
en collega's aan moet voldoen. Dat vraagt naast kritisch denken en presentatievaardigheden
ook een basisniveau van digitale vaardigheden.
Hun leervermogen en veranderbaarheid wordt belangrijker dan hun huidige
vaardigheidsniveau. De technologische ontwikkelingen gaan immers zo snel dat we ze
nauwelijks bij kunnen houden. Maar zorgprofessionals moeten ook de vaardigheid hebben
om relevante informatie te filteren en op waarde te schatten (informatievaardigheden,
mediawijsheid)’.
Ze moeten creatief kunnen denken om oplossingen te verzinnen voor complexe situaties.
En misschien wel het allerbelangrijkste: ze moeten balans vinden in de hectiek van het
arbeidsmarkttekort, de werkdruk, hun ambities voor de cliënt en de manier waarop ze met mooie technologie warme
kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden. Deze vaardigheden vormen de basis van de trainingen die Buro StrakZ aanbiedt.
Aanbod Buro StrakZ
De trainingen zijn didactisch zorgvuldig opgebouwd, met creatieve werkvormen en gebruik van technologie en digitale
middelen.Humor en leerplezier staan voorop naast een actuele inhoud die op maat is aangepast aan de groep.
Op de website www.burostrakz.nl kunt u van alle trainingen een folder downloaden met informatie over de inhoud.
Die informatie is met name gericht op de open trainingen. Deze trainingen worden aangekondigd in de agenda.
Alle trainingen kunnen echter ook in-company worden aangeboden op uw eigen locatie of onze locatie en worden
verzorgd door deskundige trainers met ervaring in de zorg. We onderzoeken dan samen met u of er specifieke wensen
zijn voor de trainingen en maken een offerte op maat. U kunt altijd bellen om te informeren naar de mogelijkheden.
info@burostrakz.nl
06-21485535

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

