P O R T F O L I O 2019

Module 1 Introductie Zorgtechnologie
De Technologie & Zorg Academie biedt een blended learning module ‘Introductie Zorgtechnologie’, geschikt
voor zorg- en andere professionals. De professional leert in 6 tot 8 uur wat zorgtechnologie is en kent de
voor- en nadelen en de risico’s. Ook wet- en regelgeving komt aan bod. De module wordt afgesloten met een
bijeenkomst bij de Technologie & Zorg Academie of bij de werkgever. Datum en tijdstip is in overleg.
Deze module is uniek in Nederland en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, doordat
de deelnemer de ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie kan toepassen in het werk.
facts module 1, introductie zorgtechnologie:

Accreditatie kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 9 punten.
Kosten: Leden 90 euro excl. BTW / niet-leden 180 euro excl. BTW.
Informatie en aanmelden: info@tza.nu

Contact
Technologie & Zorg Academie
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede
053 - 727 10 60

Inspiratiesessie

facts inspiratiesessie:

De TZA biedt een inspiratiesessie aan over de adoptie

• Keynote presentatie

en acceptatie van zorgtechnologie voor teams.

• Rondleiding

Het programma duurt een dagdeel. Hierin staat de

• Workshops

implementatie en acceptatie van zorgtechnologie

• Beleving

centraal. Vanuit praktijksituaties bekijken we wat

Duur: 4 uur

technologie kan betekenen en gaan we ook zelf brain-

Aantal personen: maximaal 12

stormen over een nieuw zorg-technologisch product.

Kosten: 500 euro exclusief BTW,
1 kostelozesessie voor leden.

info@tza.nu
www.tza.nu

Informatie en aanmelden:
info@tza.nu

Schrijf je in voor het laatste nieuws via onze website of volg ons op:
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Kenniskring
De TZA heeft een on- en offline kenniskring
voor de professionals van de aangesloten leden;
onderwijs, (zorg)ondernemers en overheidsorga-

iPad training

nisaties. De kenniskring brengt de professionals

Een tablet maakt het mogelijk om op elk

Strategische sessie

bij elkaar voor inspiratie en innovatie. Er wordt

moment in contact te staan met familie,

In overleg organiseren wij strategische sessies van een dagdeel, over het belang en de plek van zorg-

gewerkt met interactieve sessies, presentaties

vrienden, mantelzorgers of zorgverleners.

technologie in uw organisatie. Deze sessie kan gebruikt worden om een gezamenlijke strategie of beleid

en discussies. De organisaties informeren elkaar

Of denk aan het maken van foto-albums of

op dit onderwerp te ontwikkelen.

over lopende of van start gaande pilots met

leren inloggen bij instanties. Om ouderen

zorgtechnologie. Samen kunnen ze innovatieve

te leren werken met een tablet, is de iPad

facts strategische sessie:

producten testen op gebruiksvriendelijkheid en

training ontwikkeld. Studenten van het ROC

• Inleiding d.m.v. een keynote presentatie waarin door de TZA de actualiteit en toekomst kort worden

gebruikservaring in een realistische zorgsetting.

van Twente geven uitleg aan seniore (wijk)
bewoners over het gebruik van een tablet

geschetst aan de hand van demografische kengetallen, (markt)ontwikkelingen en trends.
• Groepsgewijs invullen model door deelnemers.

facts kenniskring:

zoals de iPad. Start afhankelijk van aantal

• Plenaire toelichting, uitwisseling uitkomsten van het ingevulde model.

Kosteloos voor leden.

deelnemers en beschikbaarheid studenten.

• Vaststellen waardepropositie van de organisatie.

Informatie en aanmelden:

• Tot slot; het gezamenlijk maken van keuzes voor een veranderstrategie.

info@tza.nu

Duur: 4 uur

facts ipad training:

Duur: 10 weken, 2 uur per week

Aantal personen: maximaal 10

Aantal personen: maximaal 10

Kosten: 500 euro exclusief BTW, 1 kosteloze sessie voor leden.

Probeerlab

Kosten: op aanvraag

Informatie en aanmelden: info@tza.nu

Producten van bij de TZA betrokken leveranciers

Informatie en aanmelden:

kunnen gedurende een korte periode geleend

info@tza.nu

worden voor verschillende doeleinden. Zo kun je

Rondleiding professionals

facts rondleiding professionals:

testen of een bepaald product goed aansluit bij de

Voor (zorg)organisaties verzorgen wij rondleidingen in

Duur: 1,5 tot 2 uur

behoefte van een cliënt of burger. Of om samen

het Living Lab (appartement en ontmoetingsruimte)

Aantal personen: maximaal 10

met je team te leren hoe bepaalde technieken en

van de Technologie & Zorg Academie. Een rondleiding

Kosten: 250 euro exclusief BTW per rond-

producten je werk kunnen verlichten.

start met een korte toelichting op wat de TZA doet en

leiding. (rondleidingen voor particulieren/

wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van

burgers zijn gratis)

facts uitleenservice:

zorgtechnologie. Daarna volgt een rondleiding van de

Informatie en aanmelden:

Kosteloos voor leden.

groep door het appartement.

info@tza.nu

Informatie: info@tza.nu
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Wilt u ook tabletlessen op uw locatie?
Neem dan contact op met:
info@tza.nl of
053-7271060.

TECHNOLOGIE & ZORG ACADEMIE

