
       Voor wie is de training?

Ben je (junior) projectleider zorgtechnologie,
ambassadeur zorgtechnologie, iNurse,
zorgtechnoloog, wijkverpleegkundige,
kwaliteitsverpleegkundige of teamleider in de zorg?
Of heb je een coördinerende rol in de inzet en
implementatie van zorgtechnologie? Meld je dan aan
voor deze actieve en inspirerende tweedaagse. Wil
je juist voorbereid worden op zo’n functie en heb je
de taak nog niet in de organisatie? Dan is er
natuurlijk ook voor jou volop inspiratie op te doen
en te leren van anderen.

       Wat leer je?

Je leert de verschillende fases van innovatie kennen
en het belang van een zorgvuldige implementatie. Je
leert in te spelen op risico's, en rekening te houden
met privacy, ethiek en veiligheid samen met
stakeholders in je organisatie. Je leert alles over het
meenemen van collega's en je doelgroep in je plan
en een reële planning maken. Je leert hoe je in kan
spelen op de 4 type technologiegebruikers en hoe je
om kunt gaan met weerstand. Je leert hoe jouw
technologie goed geïmplementeerd kan worden in
processen en hoe je concreet gewenst gedrag kunt
omschrijven. Je gaat aan de slag met een kosten-
baten-analyse en formuleert goede evaluatiecriteria.
Je krijgt volop inspiratie voor een effectieve en out of
the box communicatiecampagne met een goede
projectpitch. En bij alles reflecteer je op je eigen rol
en invulling! Met een gevulde toolbox naar huis!

       

Aanmelden kan op: 
www.burostrakz.nl/trainingen

 

        
        Wat zijn de kosten?

De tweedaagse training kost 425 euro per persoon voor een online training en
475 euro voor een live training op onze locatie. Er is geen BTW vereist in
verband met onze CRKBO-registratie. Wil je de training in company aanbieden? 
Neem dan contact op via info@burostrakz.nl. 

        Over de inhoud 

Ben je actief op het gebied van zorgtechnologie en merk je ook dat de uitdaging in
projecten en pilots meestal niet in de technologie zit maar in de adoptie, de
implementatie, de processen, vaardigheden en het aanleren van nieuw gedrag?
Wil je weten hoe je een project gestructureerd kan opzetten en aansturen (het
blauwe deel) maar ook leuk en enthousiasmerend op kunt zetten voor collega
zorgprofessionals (het roze deel)? Dan is deze training iets voor jou. 
In de afwisselende opdrachten maak je steeds de vertaling naar je eigen praktijk
en werk je aan een nieuw plan, een aanpassing van een bestaand plan of een
evaluatie, afhankelijk van de fase waar jij in zit met zorgtechnologie. 

       Gratis boek

Bij deze training ontvang je het gratis exemplaar van het boek van Suzanne
Verheijden ‘Een tikje blauw en een kloddertje roze’. Een projectactiviteitenboek
waarmee je de implementatie van zorgtechnologie effectief en leuk maakt. 

Training Implementeren 
van zorgtechnologie
Een tikje blauw en een
kloddertje roze!


