
       Waarom deze training?
Je zet je graag in om digitale verandering in je
organisatie te realiseren. Je ziet de voordelen, maar hoe
komt het dat andere teams dan soms ja zeggen en nee
doen. Hoe kan je het makkelijker voor ze maken om
met digitalisering aan de slag te gaan? En hoe zorg je als
het even tegenzit dat je niet voor één gat te vangen
bent? Oftewel je bent zelf enthousiast over
digitalisering, maar hoe krijg je andere teams zo
enthousiast dat zij ook staan te springen?
 
       Hoe lang duurt de training?
1 dag. De training is van 9.30 tot 17.00 uur en door alle
interactieve werkvormen vliegt de tijd voorbij. Dus niet
verschrikt opkijken als de dag ten einde komt.

       Voor wie is het?
Voor HBO projectleiders, innovatoren, senior
digicoaches die digitale verandering willen realiseren in
teams.

       Wat gaan we doen op zo’n dag?
We organiseren een interactieve dag waar je vol met
energie en nieuwe ideeën daarna stappen kan zetten
met teams. De training is praktisch en concreet met
uiteraard wat digitale vernuftigheden. Dus heb je even
een digitale veranderdip (ik wil wel maar zij niet), geef
jezelf deze booster.

       Wat leer ik ook al weer?
Je leert stappen te zetten om teams te motiveren en te
ondersteunen in de digitalisering van de zorg. Dit kan
dus een mooie aanvulling zijn op de training
digicoaches of als je sowieso met digitalisering bezig
bent in de zorg. Je gaat o.a. aan de slag met bouw-
stenen die gedragsverandering bepalen, de boven- en
onderstroom van verandering en scenario denken.

      Kan dat allemaal in 1 dag?
Ja dat kan. Als je de avond er voor op tijd naar bed
gaat, moet dat lukken. We gaan er ook vanuit dat je al
wat ervaring hebt met het realiseren van verandering
en dat je na deze dag staat te springen van
enthousiasme om digitalisering verder vorm
te geven.

       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. Uiteraard is online ook mogelijk.

       Wat kost het?
De eendaagse training kost bij een open training 250
euro per persoon inclusief leermiddelen, lunch, koffie
en thee en 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 - 2148 5535
burostrakz.nl

TRAINING:
Digitalisering, stappen
zetten met teams!
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