Service
voor kleinere
organisaties

Ben je op zoek naar motiverende bij- en nascholing voor jouw medewerkers?
En, is een eigen Leer Management Systeem niet aan de orde? Dan is ZorgPad
Plug & Play een mooie oplossing voor jouw organisatie!
Met ZorgPad Plug & Play ontzorgen we je volledig: je regelt
in één keer toegang tot scholing (de leerpaden van ZorgPad
Professional) én een leeromgeving. Hierdoor kunnen jouw
medewerkers snel aan de slag en hoef jij je niet bezig te
houden met het beheer en de techniek.

“Wij zijn super blij met ZorgPad
Plug & Play, we waren zo up &
running en de keuze aan leerpaden
is enorm.”
Lees verder over ZorgPad Professional en Plug & Play

Wat is ZorgPad Professional?

Categorieën:

ZorgPad Professional motiveert zorgprofessionals om te

De bibliotheek bestaat uit meer dan 500 leerpaden die

Anatomie & fysiologie

Uitvoeren van zorg

(blijven) leren.

aansluiten op de functies en niveaus van zorgmedewerkers in

waaronder Diabetes Mellitus, COPD, Pneumonie

waaronder Incontinentie, ADL, Mondzorg

• Met het brede assortiment geaccrediteerde leerpaden zorg

specifieke branches. Casuïstiek, (interactieve) video en beeld

je ervoor dat medewerkers bevoegd en bekwaam blijven.

zorgen ervoor dat medewerkers zich herkennen in de materie

Communicatie en samenwerking

Verpleegtechnische handelingen

en kennis goed kunnen vertalen naar de praktijk. De leerpaden

waaronder Motiverende gespreksvoering,

waaronder Injecteren, Wondzorg,

een positieve impuls aan de kwaliteit en veiligheid van de

bieden medewerkers eigen regie. Zij beslissen zelf hoe ze

Samen beslissen, Werkbegeleiding

Sondes

verleende zorg.

leerpaden doorlopen. De diagnostische toets helpt hen
Crisis & onvoorziene situaties

Planmatig werken

waaronder Reanimatie, EHBO, Calamiteiten

waaronder klinisch redeneren, rapporteren

en incidentmelding

volgend SOAP, OMAHA-systeem

Kwaliteit & veiligheid

Wetgeving

• Doordat medewerkers kennis én gedrag aanleren geef je

• Ook heb je een fijn instrument in handen om medewerkers

hierbij.

te binden en te boeien.

Geaccrediteerd

Voor alle niveaus
& branches

Eigen regie
centraal

Kennis én
gedrag

waaronder Valpreventie, Hygiënisch werken,

waaronder Wet zorg & dwang, Wet Big en

Medicatie toedienen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ga naar zorgpadprofessional.noordhoff.nl/catalogus
voor een overzicht van alle leerpaden!

Je hebt
keuze uit
verschillende
licenties. Van een
deelbibliotheek tot
aan all you can
learn.

Welke gemak biedt Plug & Play?
Als je kiest voor Plug & Play dan worden de leerpaden van ZorgPad Professional
ontsloten in een moderne leeromgeving die wij volledig voor jouw organisatie
inrichten. Het voordeel van deze service is:
• Eenvoudig implementeren
• Geen intern (technisch) beheer
• Geen hoge investering in tijd en geld vooraf
Leeromgeving in het kort

THUISZORG

ZIEKENHUIZEN

GEHANDICAPTENZORG

De leeromgeving geeft inzicht in de resultaten van medewerkers. Als manager
volg je eenvoudig de voortgang van jouw medewerkers. Door de koppeling met
PE-online worden accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Als organisatie

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN

REVALIDATIE

maak je verschillende keuzes; bijvoorbeeld welke scholing je verplicht stelt en
welke cesuur je toepast. Wij stellen dit voor je in.

Lees verder over Plug & Play

In 3 stappen live
Kies je voor de ZorgPad Plug & Play service? Onze consultant zorgt samen met jou voor
een goede en snelle start. Samen maken we van ZorgPad Plug & Play een succes!

Stap 1: Inventarisatie
Intakegesprek met consultant,
inclusief inventarisatie
organisatiewensen

Stap 2. Realisatie
Consultant richt leeromgeving en
scholingsaanbod in

Stap 3. Go-live
Na live gang direct aan de slag

Contact
Wil je kennis maken met ZorgPad Plug & Play? Een demonstratie op locatie of online?
Maak een afspraak via onze Sales support afdeling.
Silvia

Linda

Sales support

Sales support

+31 (0)30 638 35 99

+31 (0)30 638 35 99

professional@noordhoff.nl

professional@noordhoff.nl

Meer weten? Neem contact met ons op of
ga naar zorgpadprofessional.nl

