Referentie-artikel: Digitaal opleiden bij ...

Stichting Zorgcentra Rivierenland
SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland) helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo
zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in haar zorgcentra. SZR wil kwaliteit
toevoegen aan het leven van ouderen en mensen met een complexe zorgvraag.
Dit doet SZR door zorg, behandeling, revalidatie en dienstverlening zodanig aan te
bieden, dat iedere client zich bij SZR thuis kan voelen.

‘De aanpak van TCG leidt tot een breed gedragen,
juiste keuze met veel perspectief op de lange termijn!’
Sylvia de Jong, Adviseur Opleiden en Ontwikkelen
Uitdaging
‘Het bijhouden van bekwaamheden is essentieel en
moest efficiënter’, begint Sylvia. ‘Bovendien wil SZR
haar medewerkers de regie geven over het leren en
bijhouden van de eigen bekwaamheden.’ Voor dit
doel oriënteerde Sylvia zich op passende e-learningcursussen. ‘Een aantal leveranciers werd uitgenodigd.
Cruciaal was dat de aangeboden cursussen zoveel
mogelijk zouden aansluiten op de voorkeuren en
leerstijlen van onze verschillende groepen
medewerkers.’
Aanpak
‘Tijdens de leveranciersselectie viel TCG op omdat
zij het perspectief van de medewerkers als
uitgangspunt nam. Via een inspirerend filmpje lieten
zij de medewerkers eerst kennismaken met het
fenomeen ’digitaal leren’. Daarna konden zij
deelnemen aan een zogenaamde speeddate-sessie,
waarin zij zélf de e-learning-cursussen van TCG
konden beleven en beoordelen. Daarnaast werden
wij in staat gesteld een interne pilot te starten met
een specifieke cursus. Kortom; een creatieve,
oplossingsgerichte en gedegen aanpak die tot een
breed gedragen, juiste keuze heeft geleid.’

Resultaat
‘Wij zien dat de cursussen van TCG goed worden
ontvangen. De lesstof is inhoudelijk afwisselend,
modern vormgegeven en voor onze medewerkers
erg vriendelijk in gebruik. Het lesmateriaal prikkelt
met name het bewustzijn en het gedrag van de
medewerkers in hun zorgrelatie met onze cliënten.
Dit gegeven is essentieel in de keuze voor TCG.
Sylvia vervolgt: ‘De basis van het lesmateriaal wordt
gevormd door collega-zorginstellingen, die met
elkaar samenwerken in het Zorg Leren Netwerk.
Hun kennis van de zorgpraktijk zie je terug in de
inhoud van Zorg Leren Unlimited, een selectie van
e-learning-modules speciaal voor instellingen als
SZR. Ik zie het lidmaatschap van dit unieke netwerk
dan ook als een mooie bijvangst. Wij kunnen onze
kennis en ervaring delen met andere opleiders en
gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van nieuw
lesmateriaal. Met TCG beschikken wij niet alleen
over “een leverancier”, maar over een partner voor
een langere periode!’

Meer informatie over dit project:
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