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Gezocht: coördinator/ontwikkelaar van leermiddelen over digitale vaardigheden voor ggz en ziekenhuizen 

-12 tot 16 uur per week , vanaf 2-5 jaar werkervaring  

Heb jij ervaring met het ontwikkelen van leermiddelen èn ervaring met de wereld van ggz en/of 
ziekenhuizen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

De organisatie 
 
ECP is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en 

maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een 

verantwoorde vormgeving van onze digitale samenleving. Het programma Digivaardig in de zorg is één van 

de programma’s van ECP. Gebrek aan digitale vaardigheden in de zorg kost zorgverleners tijd en zorgt voor 

fouten en stress. Het vertraagt ook de adoptie van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg betaalbaar te 

houden. De coalitie Digivaardig in de zorg agendeert dit knelpunt al jaren en ondersteunt zorgorganisaties bij 

het digivaardiger maken van hun medewerkers. Onze missie: “Iedereen in de zorg voldoende digivaardig om 

goede zorg (ondersteuning, begeleiding, preventie) te kunnen leveren”. Om dat te bereiken hebben we onder 

andere werkgroepen, twee websites, bijeenkomsten en diverse handige producten. 

 

De functie 

De coalitie Digivaardig in de zorg biedt al sinds april 2019 zelftesten digitale vaardigheden met bijbehorende 

leermiddelen op onze website www.digivaardigindezorg.nl voor de sectoren gehandicaptenzorg en 

ouderenzorg (VV&T).  

We hebben recent, in juni dit jaar, een zelftest gelanceerd voor de ggz en ziekenhuizen en gaan de rest van 

het jaar hard aan de slag om ook voor deze sectoren een mooie website met leermiddelen in te richten. 

Daarvoor zoeken wij iemand die het proces van leermiddelontwikkeling door andere ontwikkelaars 

coördineert. Je geeft hen feedback en zorgt dat de leermiddelen inhoudelijk en didactisch op niveau zijn. 

Daarnaast maak je ook zelf leermiddelen voor deze sectoren en je actualiseert en verbetert de leermiddelen 

die er al zijn voor de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg.  

 

Wie wij zoeken 

• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van leermiddelen 

• Je hebt ervaring in de wereld van ggz en/of ziekenhuizen 

• Je bent communicatief sterk, zowel verbaal als op schrift, en maakt makkelijk contact 

• Je werkt zelfstandig maar ook in goede afstemming met de rest van het team 

• Je werkt planmatig en houdt overzicht. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar (uiterlijk starten in september, liefst eerder).  

 

Wat bieden wij? 

 

Een interessante klus waarbij je echt verschil kan maken voor de medewerkers in de ggz en ziekenhuizen! 

Daarnaast, een flexibel in te delen baan van 12 tot 16 uur per week t/m 31 december 2020 in een klein 
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team van enthousiaste collega’s. In overleg is deze functie in te vullen als zzp’er of in loondienst. Je kunt 

vanuit huis werken of op ons kantoor in Leidschendam.  

 

Geïnteresseerd? 
Stuur voor 16 juli je cv met een korte motivatie - of een filmpje van max 3 minuten- waaruit blijkt dat jij dé 
geschikte kandidaat bent voor deze functie naar Juliska de Vries; werken@ecp.nl. Geef in je begeleidende e-
mail aan vanaf wanneer en voor welk salaris je beschikbaar bent. De gesprekken vinden plaats bij ons op 
kantoor in Leidschendam of digitaal.  

Heb je vragen over deze vacature? Bel ons op 070 4190309 en vraag naar Maaike Heijltjes 
 


