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vragen voor de chat:
1. Wat doet jouw organisatie 

aan digitale vaardigheden?
2. Wat hoop je uit dit webinar 

te halen?



Digitale vaardigheden, borgen van begin tot eind

Digitaal vaardige medewerkers vraagt 
meer dan een project met digicoaches: 

• in functieprofielen en vacatureteksten
• introductie nieuwe medewerkers
• scholingsaanbod  
• ontwikkelgesprekken



Stappenplan voor het borgen van digitale 
vaardigheden in het functiehuis

Stap 1: Hoe breng je in kaart wat je nodig hebt aan digitale 
vaardigheden? 

Stap 2: Zijn de vaardigheden specifiek voor de functie?

Stap 3: Ligt wat je vraagt aan digitale vaardigheden wel in lijn met 
het beeld van de functie?

Stap 4: Wanneer is het zinvol om het op te nemen in je 
functiebeschrijving?

Stap 5: Hoe neem je het op in een beschrijving?

Stap 6: Heeft het invloed op de functiewaardering?



Stap 1: Hoe breng je in kaart wat je nodig hebt aan 
digitale vaardigheden? 

Hoe gebruik je het overzicht digitale vaardigheden?
Waar moet je op letten?



Overzicht digitale vaardigheden



Vraag

Waarom zou je digitale vaardigheden willen 
opnemen in de beschrijving?

Geef je antwoord in de chat



Stap 2: Is het een vaardigheid specifiek voor de 
functie?

Veel ‘digitale vaardigheden’ zijn onderdeel van het 
dagelijks leven, denk aan mail, instant message, apps 
voor nieuws en het weer.
Is het uitlezen van een app op een IPad voor werk 
wezenlijk anders dan het lezen van het nieuws of het 
weer op een app op je telefoon?



Stap 3: Ligt wat je vraagt aan digitale 
vaardigheden wel in lijn met het beeld van 
de functie?

Voorbeelden:
Helpende: alleen uitlezen van hulpmiddelen, niet zelf 
installeren etc. 

Verpleegkundige: coördinerende rol, dus ook weten wat er 
voor eHealth toepassingen zijn, om dit te kunnen inzetten. 

Belangrijk: beschikt de medewerker, naast vaardigheden, ook 
over de juiste digitale middelen?



Stap 4: Wil je het in de beschrijving opnemen?

Voordeel
Borging in HR beleid en P&O cyclus
Onderwerp tijdens ontwikkelgesprek

Nadeel
CAO procedure
Veel werk
Verwachtingen (niveau verhogend?)

Alternatieven



Stap 5: Hoe neem je het op in de beschrijving?

Vier voorbeeldfuncties VVT

Als je een taak toevoegt, check of dit invloed heeft op de 
gezichtspunten en pas dit zo nodig aan.

Niet alle toevoegingen aan een gezichtspunt leiden tot 
een hogere indeling



Voorbeeld functies



Stap 6: Heeft het invloed op de weging?

Wanneer je vaardigheden hebt gekozen die in lijn zijn met het 
functiebeeld (zie stap 3), zijn deze in principe niet verzwarend.

Wanneer je vaardigheden hebt gekozen die het niveau van de 
functie overstijgen, is er veelal sprake van taakdifferentiatie 
(dit zijn immers vaardigheden die eigenlijk bij een hoger niveau 
horen) en moet je dit waarderen met het FWG systeem (FWG 
3.0/GHZ/VVT)

Heb je een lastige casus? Neemt contact op met FWG: 
servicepunt@fwg.nl (voor abonnementhouders)



Samenvatting
Stappenplan
Handige links:

Functieprofielen VVT – Digivaardigindezorg
https://www.fwg.nl/nieuw-integratie-digitale-vaardigheden-in-
functieprofielen/
servicepunt@fwg.nl

Ideeën voor andere toepassingen? Noem ze in de chat!
Voldaan aan jullie verwachting (vraag aan het begin: 
wat brengt je hier)?



Nieuw: Digicoach



Inspirerende ideeën? 
Maak aparte addenda bij functiebeschrijvingen (let hier wel op formele status 
van het addendum)
Ontwikkel een Digitaal rijbewijs of paspoort
Gebruik het overzicht digitale vaardigheden ook om het ontbreken van de meest 
basale vaardigheden (‘Hoe werkt een muis?’) in kaart te brengen
Aansluiten bij thema’s binnen de organisatie zoals Duurzame Inzetbaarheid
Wacht niet op voorbeeldfuncties voor andere functies maar gebruik de 
voorbeeldfuncties die al beschreven zijn, de digitale vaardigheden zijn in deze 
beschrijvingen redelijk generiek opgenomen
Maak de onderzoekstool (digivaardighedentest) van www.digivaardigindezorg.nl
op maat voor je organisatie en koppel deze aan LMS. Dan kun je meteen 
doorverwijzen naar passende e-learnings
Maak een niet-digitale versie van de test om ook de echte digitale starters te 
bereiken
Kijk voor zelftests of opleidingsmogelijkheden op www.digivaardigindezorg.nl, 
ontwikkel ze zelf of koop ze in (bijvoorbeeld Goodhabitz)


