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PERSONA-ONDERZOEK
INNOVATIE-IMPULS

De bestuurder



Het doel van het persona-onderzoek is meer inzicht 
krijgen in de functies van personen die een belangrijke 
rol spelen op het gebied van (technologische) innovatie.
Belangrijke vragen waar we in dit persona-onderzoek 
antwoord op geven, zijn: 

Hoe kijken bestuurders aan tegen het implementeren 
van technologie in de zorgorganisatie? 

• Wat hebben zij nodig om deze implementatie te 
realiseren? 

• Tegen welke uitdagingen lopen zij aan?  

• Hoe krijgen we hen met behulp van die informatie 
mee in het implementatieproces binnen de 
Innovatie-impuls?  

• Welke informatie helpt hen verder, via welke 
bronnen en in welke vorm?  

• Hoe komen zij zelf tot kennisdeling, zodat het zowel 
binnen als buiten de organisatie gebruikt wordt? 

De kernvraag hierbij luidt: Waarom zou een bestuurder 
mee willen werken aan het implementeren van 
technologie in de zorgorganisatie?



1. ONDERZOEKSMETHODE

1. VOORBEREIDEND GESPREK

Scherp krijgen wie de beslissers en beïnvloeders 
zijn bij het kiezen van producten/diensten. 
Zoveel mogelijk voorkennis vergaren.

2. INTERVIEWS AFNEMEN

Bestaande samenwerkingspartners en 
potentiële samenwerkingspartners vertellen wat 
de meerwaarde is van technologische innovatie 
en tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Waar 
zitten zij momenteel in het beslissingsproces? 
En wie/wat beïnvloedt hen? Ook de input 
van Vilans & Academy Het Dorp zelf geeft 
veel inzicht in de persona. De interviews zijn 
telefonisch afgenomen en duurden ongeveer 45 
minuten.

3. INTERVIEWS UITWERKEN EN 
OPSTELLEN CONCEPT PERSONA

Stap 1: Interviews transcriberen
Stap 2: Interviewtranscripten markeren aan de 
hand van de 5 Rings of Buying Insight. 

• Initiatiemoment: wanneer en waardoor 
wordt de technologische oplossing een 
prioriteit voor de persona?

• Succesfactoren: welke resultaten of 
uitkomsten verwacht de persona na een 
succesvolle implementatie van de oplossing?

• Barrières: waarom zou een persona wel of 
niet meewerken aan het implementeren van 
zorgtechnologie?

• Randvoorwaarden: welke criteria 
gebruikt de persona om over te gaan tot 
implementatie van zorgtechnologie?

• Implementatieproces: welke stappen 
neemt de persona vanaf het initiatiemoment 
tot aan het moment dat hij of zij overgaat tot 
implementatie?

Stap 3: Gemarkeerde citaten verwerken tot 
kerninzichten.

4. OPLEVERING PERSONA’S

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen 
zal er een infographic gemaakt worden om de 
belangrijkste kerninzichten overzichtelijk weer te 
geven.



2. PERSONA: BESTUURDER
Profiel

FUNCTIETITELS OP LINKEDIN:

BELANGRIJKSTE 
INFORMATIEBRONNEN:

Bestuurder

Vereniging Gehandicaptenzorg 
(bijeenkomsten en kennisuitwisseling via mail)



Directeur

LinkedIn

Digitale bladen (SKIPR en Zorgvisie)

AANWEZIGE KENNIS:

Management

Aanbestedingen

WIE IS DE BESTUURDER?

De bestuurder leidt de zorgorganisatie, maar 
is voornamelijk bezig met ontwikkeling en 
innovatie en met strategische keuzes voor 
de organisatie. Er is relatief weinig monitoring 
van medewerkers nodig, omdat de meeste 
zorgteams zelfsturend zijn. Wél is de bestuurder 
dagelijks bezig met het signaleren van 
behoeftes, uitdagingen en ontevredenheid 
vanuit de werkvloer. De bestuurder is 
betrokken, kent verhalen van cliënten en is 
bezig de zorgverlening zo optimaal mogelijk in 
te richten. Succes of winst van de organisatie 
zelf spelen nauwelijks een rol. De bestuurder 
is écht gericht op het optimaliseren van de 
zorgverlening.
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HOE ZIET HET DAGELIJKS WERK VAN 
DE BESTUURDER ER UIT? 

De functie van de bestuurder is vooral 
inhoudelijk gedreven. Zorgen dat de 
organisatie zich blijft ontwikkelen en dat alle 
medewerkers blijven leren. Zorgen dat de 
medewerkers altijd blijven luisteren naar de 
cliënten en dat vertalen naar het dagelijkse 
werk. Daarnaast relaties leggen met andere 
organisaties en innovators om ketens samen te 
stellen.

Omdat de bestuurder veelal te maken heeft 
met zelfsturende teams, is het aansturen van 
medewerkers geen groot deel van het dagelijkse 
werk. Wél is het aan de bestuurder om signalen 
op tijd op te pikken en niet af te wachten tot deze 
signalen naar boven komen. Daarom bezoekt 
de bestuurder ook regelmatig de woonlocaties 
en sluit hij aan bij teamvergaderingen, wanneer 
zijn bijdrage relevant is. Het werk bestaat naast 
externe organisatietaken, zoals het regelen 
van aanbestedingen en samenstellen van 
ketens voor bepaalde projecten, dus ook echt 
uit het betrokken blijven bij de zorgverlening. 
Tevredenheid en efficiëntie van de 
medewerkers staat voor de bestuurder centraal. 
De bestuurder haalt zoveel mogelijk signalen 
op vanuit de praktijk, om vervolgens zo goed 
mogelijk te kunnen faciliteren in de behoeftes 
van medewerkers en cliënten.

Belangrijkste thema’s die dagelijks een rol 
spelen voor de bestuurder: digitalisering en 
ontwikkeling.

MET WIE WERKT DE BESTUURDER 
SAMEN?

Er is maar een beperkt management nodig 
volgens de bestuurder. Zo is er ook maar 
een beperkte staf nodig die zich bezighoudt 
met bedrijfsvoering. Een aantal managers 
en coördinatoren voor administratie en in- en 
uitstroom. Indirect werkt de bestuurder samen 
met gedragsdeskundigen, voornamelijk om 
signaleringen en gedrag vanuit de zorgverlening 
op te halen. 

WAAR WORDT DE BESTUURDER BLIJ 
VAN? 

Tevreden medewerkers
De bestuurder krijgt graag respons vanuit 
de teams: waar is het werk geweldig? Maar 
ook: waar is het spannend? Op deze manier 
in samenspraak met de teams een zo goed 
mogelijke werkomgeving creëren waar men blij 
van wordt en waar de zorg beter van wordt, dat 
is hetgeen dat de bestuurder motiveert.

Oplossingen creëren waar mensen écht iets 
aan hebben
“Wij zetten geen technologie neer en kijken wel 
of het goed gaat. Nee, we zorgen dat het werkt 
en dus ook wordt gebruikt.” Veel cliënten zijn 
afhankelijk van anderen omdat ze niet veel van 
technologie afweten en het soms complex is. 
Ervoor zorgen dat het echt werkt en dat cliënten 
er minder afhankelijk van worden, dat maakt de 
bestuurder gelukkig.

“De makkelijkste baan die er is. Het enige 

dat ik hoef te doen is zorgen dat wij altijd 

streven naar het leveren van de beste zorg.”



“Terug horen van medewerkers en indirect 

van cliënten dat men tevreden is, dat ze blij 

zijn met hun werk en de zorg, daar doe je 

het voor.”
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WAT ZIJN DE GROOTSTE 
UITDAGINGEN VAN DE BESTUURDER?

De zorg is ingewikkeld ingericht
Om financiering aan te vragen bij gemeenten, 
moet de bestuurder werken met 
aanbestedingen. “Dat zorgt voor een dynamiek 
die je niet wilt. Enerzijds ben je er zeker van 
dat je de partij bent die het gaat uitvoeren 
als je een aanbesteding wint. Anderzijds blijft 
er altijd onzekerheid over de termijn ná de 
aanbestedingsperiode.”  
Aanbestedingen zorgen ervoor dat je in een keten 
samenwerkt met andere zorgorganisaties en 
collega’s en tegelijkertijd ook elkaars concurrent 
bent als het gaat om nieuwe aanbestedingen. 
Dit maakt het voor de bestuurder complex om 
relaties te beheren met andere organisaties: je wil 
als volwaardige collega’s samenwerken aan de 
beste zorg, maar moet ook je eigen organisatie 
hoog houden door aanbestedingen te winnen.

Persoonsgebonden budgetten
Op het moment dat een cliënt een behandeling 
nodig heeft, ontstaat er een financieringsstroom. 
Hierbinnen heeft de bestuurder te maken met 
persoonsgebonden budgetten. En met een grote 
hoeveelheid andere wetten om rekening mee te 
houden, zoals WMO en de participatiewet.

De zorgverlening gaat als het ware niet samen 
met de financieringsstroom en organisaties 
daaromheen. Cliënten wonen op een groep of 
worden begeleid in groepen, maar er kan niet 
letterlijk geïnvesteerd worden in zo’n groep.  
Alles moet per cliënt verantwoord worden. 
Ook voor technologie is dit bijvoorbeeld een 
kwestie. Nieuwe technologie die relevant is voor 
een groot deel van de groep? De investering zal 
per cliënt verantwoord moeten worden.

“Je hebt bijvoorbeeld een locatie met tien mensen. 

Deze krijgen allen hun eigen potje geld. Deze moet je 

afzonderlijk van elkaar zien te verantwoorden, terwijl 

ze met z’n allen bij elkaar wonen. Investeren in de 

groep of locatie wordt dan al lastig.”
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Op het moment dat je zou kunnen afstappen van 
persoonsgebonden budgetten en kunt werken 
met populatiebekostiging, scheelt dat enorm in de 
bureaucratie, volgens de bestuurder. Dit vraagt 
dan weer om wederzijds vertrouwen en goede 
afspraken. Je kunt dan uiteindelijk hetzelfde 
en waarschijnlijk nog meer bereiken, maar het 
bespaar een hoop ‘gedoe’, waardoor er tijd over is 
voor de zorg zelf.

Onbegrip voor technologie
Er is nog té vaak onbegrip op de werkvloer, door 
bestuurders, over technologie en de waarde ervan. 
Hierbinnen kan de angst voor baanverlies ook 
een rol spelen. Techniek maakt cliënten minder 
afhankelijk, maar daardoor ook het werk van 
bestuurders anders. Dit maakt het werk van een 
bestuurder soms lastig, omdat je wil innoveren en 
vooruit wil, maar dat het tegen kan houden.

“De kunst is om te begrijpen dat je nog steeds 

contact maakt met mensen. Je moet snappen 

wat de cliënt wil. Daarna komt de technologie, die 

aansluit bij wat de cliënt wil.”
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BELANGRIJKSTE DOELEN

Zorg aanpassen naar complexer wordende 
doelgroep
Op welke manier zorg je ervoor dat de 
samenwerking tussen wijkteams, psychologen 
en behandelaars soepel verloopt? De 
doelgroep licht verstandelijk beperkten 
(LVB) wordt steeds complexer. Er zijn 
vaker combinaties van LVB en psychiatrische 
aandoeningen. Er raken hierdoor meer mensen 
en partijen betrokken bij de zorgverlening en 
dit alles moet te verantwoorden zijn binnen 
persoonlijke budgetten. 

De best mogelijke zorg verlenen
Alles dat de bestuurder doet staat in het teken 
van de best mogelijke zorg verlenen aan 
cliënten. Hieraan vooraf staat het doel dat 
medewerkers tevreden zijn en graag bij de 
organisatie werken. Dit zorgt er uiteindelijk ook 
weer voor dat ze zich inzetten, er voldoende 
experts willen werken in je organisatie en dat 
de zorgverlening met volle betrokkenheid en 
expertise wordt uitgevoerd.

Andere organisaties activeren
Kennisuitwisseling in de zorg is belangrijk 
volgens de bestuurder. Meer organisaties 
zouden moeten begrijpen hoe belangrijk dit is, 
en ook daadwerkelijk samenwerken en kennis 
uit moeten wisselen. Daar streeft de bestuurder 
naar. Dit is mede belangrijk omdat regelgeving 
nog vaak heel veel tegen houdt. Door samen 
te werken, ben je sterker en kun je daar meer 
tegenin gaan en innoveren.



3. DE BESTUURDER EN TECHNOLOGIE

Stel dat jouw organisatie technologie zou willen 
implementeren binnen de organisatie.

WAT ZOUDEN VOOR DE BESTUURDER 
EN HET TEAM REDENEN ZIJN OM 
HIER WÉL AAN MEE TE WERKEN?

Voordelen en risico’s in beeld
Het is voor de bestuurder belangrijk dat de 
zorgverleners die met nieuwe technologie gaan 
werken, zich bewust zijn van de praktische 
voordelen én risico’s van deze technologie. 
De gemiddelde hulpverlener begrijpt heel veel 
technologie niet volledig, maar dat hoeft ook 
niet. Wat wél nodig is, is een stukje bewustzijn 
van de voordelen en bruikbaarheid voor hun 
cliënten.

Een goede test is van belang
Zorgorganisaties die investeren in nieuwe 
technologie, worden zelf verantwoordelijk 
gesteld als iets niet goed werkt of een negatief 
effect heeft op de zorgverlening of cliënt. 
Daarom is het voor de bestuurder van groot 
belang dat er goed getest is met de technologie. 
Dit zorgt ervoor dat je met meer zekerheid 
technologie omarmt. Kleinere technologieën 
zullen makkelijker geïmplementeerd kunnen 
worden, zonder lange testfases, maar als de 
technologie echt werk moet gaan vervangen, is 
het zeker van belang.

Als blijkt dat de professionals niet anders werken 
door de technologie, stijgen de kosten alleen 
maar.

WAT ZOUDEN VOOR DE BESTUURDER 
REDENEN ZIJN OM HIER NIET AAN 
MEE TE WERKEN? WAT ZIJN DE 
STRUIKELBLOKKEN?

De bestuurder ziet vanuit zichzelf weinig 
redenen om níet mee te werken aan 
technologie. Hij loopt echter wel tegen 
weerstand aan binnen de rest van de 
organisatie, wat ook op zijn bordje terecht komt.

Inspelen op signaleringen i.p.v. planmatig 
werken kan weerstand opleveren
Nu werken veel zorgverleners en teams 
met vaste planningen. Als technologie er 
steeds meer voor gaat zorgen dat er signalen 
binnenkomen, waar de zorgverlener direct 
op in kan gaan, zal de indeling van de tijd 
ook flexibeler moeten zijn. Dit is volgens de 
bestuurder écht wennen voor zorgverleners. De 
zorg is nog lang niet gewend aan deze meer 
incidentele en flexibele zorgverlening. 

“Geeft een slim horloge wel op tijd het juiste 

signaal af? En wat betekent het voor het 

werk van de professionals?”



“Als je met een signalerende app werkt, 

moet je een deel van je tijd reserveren voor 

beschikbare zorg. De planning ligt dan niet 

meer volledig vast.”
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Anders dan anders
Technologie die een té grote verandering 
teweeg brengt, kan veel weerstand opleveren. 
De bestuurder zelf ziet de voordelen van zo’n 
verandering, maar ziet hierbij ook weerstand 
ontstaan bij zorgverleners. De aard van het werk 
is aan het veranderen door bijvoorbeeld meer 
zorg op afstand, maar dit is nog relatief vers en 
voelt dus vaak onwennig. De bestuurder ziet 
zelfs vaak dat cliënten het omarmen, maar de 
weerstand voornamelijk bij zorgverleners zit. 
Zodra mensen nog geen voorstelling hebben dat 
iets werkt, is er weerstand en onbegrip. 

“Denk maar aan de begintijd van de 

mobiele telefoon: toen vond men het 

belachelijk om in de trein te kunnen bellen. 

Mensen vonden dat belachelijk, omdat ze 

de technologie nog niet kenden.”



WELKE VOORDELEN ZIET 
DE BESTUURDER VAN HET 
IMPLEMENTEREN VAN TECHNOLOGIE 
IN DE ORGANISATIE?

Tijdsbesparing
Zorg verlenen op afstand bijvoorbeeld, daarvan 
ziet de bestuurder zeker grote voordelen 
in. Minder reistijd zorgt voor enorme 
tijdsbesparingen, waardoor er meer tijd is voor 
direct contact met de cliënt.

Onafhankelijkheid 
Technologie maakt cliënten veel minder 
afhankelijk volgens de bestuurder. Cliënten 
kunnen meer zelf bepalen, zelf aansturen en zelf 
signaleren.

Personeelstekort terugdringen 
Door technologie kun je méér zorg verlenen 
met minder mensen. Het personeelstekort kun 
je hiermee terugdringen en zo de kosten van de 
zorg reduceren. 



4. DE BESTUURDER EN INNOVATIE

VISIE VAN DE BESTUURDER TEN 
OPZICHTE VAN INNOVATIE

Technologie maakt het leven niet altijd 
makkelijker
De doelgroep mensen met een LVB lijkt steeds 
groter te worden. In het perspectief van de 
bestuurder is dit echter niet per se een grotere 
doelgroep, maar zorgt technologie ervoor dat 
deze beperkingen meer worden blootgelegd. 
Psychische problemen of verstandelijke 
beperkingen kunnen het normale bestaan en de 
zelfstandigheid van een persoon méér beperken 
omdat er tegenwoordig meer van hen gevraagd 
wordt.

Alles dat je nu moet regelen om zelfstandig te 
kunnen leven, is verbonden aan technologie. 
Alles dat vastgelegd moet worden voor het 
‘normale bestaan’, werkt via de computer en 
apps.

“Neem bijvoorbeeld een groep met een 
verstandelijke beperking, die vijf keer per jaar 
een nieuw DigiD wachtwoord aanvraagt. Dit is 
een duidelijke signalering dat deze groep niet 
mee komt met de nieuwe technologie.”

“Het is echter niet zo dat technologische 
innovatie alleen complex is voor cliënten, we 
doen het met z’n allen. Het is nét zo spannend 
voor ons als voor de cliënten.”

Technologie heeft ook veel potentie: 
zelfontwikkeling cliënt en efficiëntere 
zorgverlening
Tegelijkertijd ziet de bestuurder in dat 
technologie heel veel kan opleveren voor deze 
doelgroep. Als het maar op maat gemaakt wordt 
en geschikt is, ook voor de gehandicaptensector. 
Dus één van de redenen om mee te werken 
aan technologie voor de bestuurder, is júist 

die omkering proberen te realiseren: zorgen 
dat technologie het leven van deze doelgroep 
versterkt en ondersteunt, in plaats van dat het 
moeilijker wordt gemaakt. 

Als technologie goed op maat wordt afgestemd, 
kan het zeker bijdragen aan de zelfredzaamheid 
van de cliënt. Het kan ervoor zorgen dat de 
cliënt meer grip krijgt én behoudt op emoties en 
welzijn. 

Door dit soort signaleringen, ziet de cliënt zijn 
of haar eigen gedrag én krijgt de zorgverlening 
eerder en makkelijker signalen door, waar weer 
directer op gereageerd kan worden.

Technologie verandert de manier van 
zorgverlenen
“Nu weet ik doordat ik een cliënt zie, hoor, 
meemaak, hoe die in z’n vel zit. Op die manier 
signaleer ik en vraag ik uit hoe het gaat. Als je dit 
meer laat ondersteunen door zorgtechnologie, 
dan moet ik een deel van observaties doen via 
die zorgtechnologie. Daarbij komt een sociale 
data-analyse kijken. Dat is een compleet 
nieuwe wereld. “ Technologie zorgt voor veel 
efficiëntie en snellere signaleringen.  
 

“Als er bijvoorbeeld door een slim apparaat 

bepaald gedrag wordt geregistreerd, wordt 

de cliënt zelf geconfronteerd met zijn of 

haar eigen reactie in bepaalde situaties. 

Hier leert de cliënt van en daardoor kan 

hij of zij zich ontwikkelen, zonder continue 

ondersteuning van een professional. Op die 

manier wordt een cliënt minder afhankelijk 

en wordt de zorg efficiënter.” 
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Echter, is het nog niet ingebakken in de zorg. Dit 
is een uitdaging voor de bestuurder.

“Het consultatiebureau ziet periodiek kinderen 
en hun ouders. Op basis daarvan wordt gekeken 
hoe het gaat. Maar de vraag is: wat nou als 
je een deel zou automatiseren. Het wegen en 
meten van een baby – dat kan ook op afstand. 
Dan kan het iedere week – en zetten ze het in 
de app. Een arts van het consultatiebureau zou 
dit patroon toch afwijzen, omdat hij of zij de baby 
graag ook nog fysiek wil zien.”

Meer focus op behoeftes van de cliënt nodig
“Zorginstellingen denken vaak vanuit zichzelf 
en niet aan wat de mensen nodig hebben. Er 
worden daardoor dingen verzonnen die niet 
helpen. Dan wordt het meer gezien als gadget.”

De belangrijkste motivatie voor innovatie en 
nieuwe technologieën zou de onafhankelijkheid 
van de cliënt moeten zijn. Mensen willen graag 
thuis blijven wonen, ondanks een beperking. 
Daar kan technologie sterk aan bijdragen. Dit 
soort behoeftes zouden volgens de bestuurder 
dé aanleiding voor het ontwikkelen en inzetten 
van technologie moeten zijn. Het leven 
terugbrengen bij iemand met een beperking.

Dreiging als zorgorganisaties innovatie niet 
oppakken: marktwerking
Als zorgorganisaties niet inspelen op 
technologie, kunnen corporate bedrijven deze 
gaten opvullen. Als technologie zorg deels kan 
vervangen, of de behoefte aan de hoeveelheid 
zorg kan verminderen, wordt het voor cliënten 
en naasten interessanter de hulp te zoeken in 
technologie dan in zorgorganisaties. 
 
 

 

“Als jij een zoon of dochter met verstandelijke 
handicap en epilepsie hebt, dan is het fijn als er 
’s nachts toezicht is met camera en geluid. Als 
er echt iets aan de hand is maakt dat apparaat 
je wakker. Mensen die deze technologie 
niet hebben, brengen hun kind uiteindelijk 
uit vermoeidheid naar een instelling die ze 
permanente zorg biedt. Maar het liefst zouden 
mensen hun kind thuishouden. Als dat kan met 
technologie, betekent dit dat de toeloop naar 
zorgorganisaties minder wordt. Zo zijn er veel 
voorbeelden waardoor zorg op afstand werkt, en 
daar zit een behoorlijke business in.”
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HOE KAN DE INNOVATIE-IMPULS 
HELPEN?

De innovatie-impuls kan bijdragen aan meer 
zelfredzaamheid van de cliënt. Zorgen dat de 
cliënt meer grip krijgt en behoudt op emoties en 
welzijn. 

“De gemiddelde zorgmedewerker staat niet altijd 
vooraan in de ontwikkeling. Door mee te doen 
aan zoiets als de Innovatie-impuls, helpt het ook 
om in onze organisatie een cultuur te krijgen dat 
wij het niet eng vinden, maar voorop lopen. ”

Het goede van de Innovatie-impuls, volgens 
de bestuurder, is dat het start met kleine 
implementaties en projecten. Dat is belangrijk: 
niet te groot beginnen, maar iets kleinschaligs 
gewoon gaan testen en zien wat er gebeurt. Dit 
geeft ook de minste weerstand en is iets waar 
de Innovatie-impuls volgens de bestuurder 
erg goed aan bijdraagt. Implementatie van 
technologie mogelijk maken in de zorg, 
stapje voor stapje.

Je bouwt door de Innovatie-impuls ervaring op, 
om het als organisatie daarna zelf te kunnen 
doen. Belangrijk is ook: weten hoe je met 
bedrijven om moet gaan die de technologie 
leveren. Dit is allemaal onderdeel van het 
implementatieproces, waar de Innovatie-impuls 
aan bijdraagt volgens de bestuurder.

Mogelijke barrière Innovatie-impuls?
Dit kan volgens de bestuurder alle redenen 
hebben, die er ook zijn om niet met technologie 
te willen werken. Daarnaast kan men het 
‘bestuurlijk gedoe’ vinden om zo’n project aan 
te gaan. Het is een investering in tijd en kosten, 
dus het geloof in technologie moet er zijn.



5. BESLISSINGSJOURNEY

INITIATIEMOMENT

De bestuurder is iedere dag bezig met innovatie. Aanleiding om daadwerkelijk op zoek 
te gaan naar een nieuw project/nieuwe technologie is concreet een aanbesteding voor 
een nieuw project, of een hele sterke behoefte vanuit de teams waar een stukje 
nieuwe technologie op aansluit.

BESLISSINGSPROCES

De bestuurder maakt de beslissingen, maar doet dit samen met diegene die te 
maken krijgen met de consequenties van deze beslissing. De bestuurder zorgt ervoor 
dat iedereen die van belang is voor deze beslissing erbij betrokken wordt. Dit kan 
afhankelijk van de casus een zorgteam zelf zijn of een manager. 

• Wie kan hierin een partner zijn voor de bestuurder? 

“Als een beslissing genomen moet worden, zorg ik ervoor dat iedereen die 
relevant is aan tafel komt. De ene keer is dat het MT en de andere keer is dat een 
zorgteam. Dit is echt afhankelijk van wie te maken gaat krijgen met de beslissing 
die we moeten maken.”

SUCCESFACTOREN

• Goede testfase
• Herkenbare technologie (passend bij dagelijks gebruik technologie)
• Makkelijk en snel inzetbaar

CRITERIA/VEREISTEN PARTNER EN TECHNOLOGIE

• De juiste intentie: cliënt- en zorgbehoefte
• Vertrouwen en goede afspraken tussen alle samenwerkende partijen

MOGELIJKE BARRIÈRES

• Te veel gericht op de ‘gadget’, te weinig op de praktische voordelen
• Te weinig kostenefficiënt
• Onbegrip vanuit de medewerkers voor de technologie
• Technologie die té veel verandering teweeg brengt, dat kan een te grote stap zijn

Waarom zou een bestuurder mee willen werken aan het 
implementeren van technologie binnen de zorgorganisatie?



6. INFORMATIEBEHOEFTE

“Via alle kanalen krijg ik héél veel informatie. 

De zorg is volop in beweging. Ik probeer me 

daar vluchtig in te verdiepen. Dan is het 

afhankelijk van het momentum en afhankelijk 

van wat er voorbij komt of we nog een slagje 

dieper gaan. De truc is hoe je het scant, hetgeen 

dat het is, en waar je wat mee kunt.”


KANALEN
1. Vereniging Gehandicaptenzorg  

(bijeenkomsten en kennisuitwisseling via 
mail)

2. LinkedIn
3. Digitale bladen (SKIPR en Zorgvisie)
4. Zorgbeurzen 
5. Podcasts (BNR, De Correspondent en 

VPRO)

ONDERWERPEN
• Innovaties i.v.m. technologie in de zorg
• Innovatieve financiëringsoplossingen in de 

zorg
• HR-instrumenten in de zorg
• Technologie in de langdurige zorg  

(robotica en domotica)
• Bestuurlijke vraagstukken
• Onderzoek en technologie 

TYPE CONTENT
• Nieuwsbrieven
• Artikelen
• Podcasts

WAT WIL DE BESTUURDER NIET 
LEZEN?

Er is eigenlijk niets dat de bestuurder niet 
wil lezen, omdat het onderdeel van zijn werk 
is nieuwe informatie tot zich te nemen. Alle 
informatie kan relevant zijn. Belangrijkste is 
dat de informatie goed scanbaar is en dat je 
zelf kunt kiezen waar je meer over gaat lezen. 
Daar is dan weer een verdieping nodig om het 
interessant te maken.


