
Eindrapport

PERSONA ONDERZOEK  
INNOVATIE-IMPULS

De onderzoeker



Het doel van het voorbereidende gesprek is om 
scherp te krijgen wie de beslissers en beïnvloeders zijn 
van de Innovatie-impuls. Hierover wordt zoveel mogelijk 
kennis verkregen.
Belangrijke vragen waar we in dit persona-onderzoek 
antwoord op geven, zijn: 

Hoe kijken onderzoekers 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 
onderzoeker mee willen werken aan het implementeren 
van technologie in de zorgorganisatie?



1. ONDERZOEKSMETHODE

1. VOORBEREIDEND GESPREK

Het doel van het voorbereidende gesprek 
is om scherp te krijgen wie de beslissers en 
beïnvloeders zijn van de Innovatie-impuls. 
Hierover wordt zoveel mogelijk kennis 
verkregen.

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: ONDERZOEKER
Profiel

FUNCTIETITELS OP LINKEDIN:

BELANGRIJKSTE 
INFORMATIEBRONNEN:

Onderzoeker

Congressen  (en interactie tussen collega’s 
die daar plaatsvindt)



Sociale media   
(LinkedIn – alleen via via, niet heel actief)



Nieuwsbrieven

AANWEZIGE KENNIS:

Gedragspsychologie

Basis van de technologie 
die wordt onderzocht

Onderzoeksmethodes

WIE IS DE ONDERZOEKER?

De onderzoeker is vaak onderdeel van een 
langdurig project (2 – 4 jaar) en is vaak 
ingehuurd om via een grote zorgorganisatie 
onderzoek te doen naar bepaalde technologie in 
de zorg. Het kan ook zo zijn dat de onderzoeker 
gewoon direct voor een groter zorgorganisatie 
werkt, maar omdat veel zorgorganisaties nog 
niet zo veel focus hebben op onderzoek, wordt 
de onderzoeker vaak ‘ingevlogen’ voor een 
bepaald onderzoek.



2. PERSONA: ONDERZOEKER
Profiel

HOE ZIET HET DAGELIJKS WERK VAN 
DE ONDERZOEKER ERUIT? 
 
Naast het bewaken van de belangrijkste 
onderzoeksvraag, het directe contact met de 
testpersonen (cliënten en begeleiders) en het 
bijhouden van data, is de onderzoeker ook 
dagelijks op zoek naar meer onderzoeksvragen 
die beantwoord kunnen worden met de 
data en informatie die tijdens het project 
wordt verzameld. Het dagelijkse werk is een 
combinatie van praktijkonderzoek (cliënten 
bezoeken om data te verzamelen en werving 
van nieuwe testpersonen) en deskresearch (op 
zoek naar meer informatiebronnen en manieren 
om de data te verwerken). 

Als het onderzoek in de praktijk vlekkeloos 
verloopt, heeft de onderzoeker tijd om artikelen 
te schrijven en onderzoeksvragen verder uit 
te werken. Soms is er meer contact nodig met 
de cliënten en begeleiders en dan zal dat het 
grootste deel van de dag in beslag nemen.

MET WIE WERKT DE ONDERZOEKER 
SAMEN? 

De onderzoeker werkt in een zelfsturend 
onderzoeksteam, bestaande uit een senior 
onderzoeker, junior onderzoekers, een 
promotor (vaak teamleider én hoogleraar), 
een projectleider en eventuele aansluitende 
instanties, zoals een hogeschool. Dit team 
beslist onderling hoe het onderzoek vorm krijgt, 
hier hoeft geen toestemming van buitenaf te 
worden verkregen. 

Naast dit vaste onderzoeksteam zijn er 
korte lijnen met gedragswetenschappers en 
organisaties zoals Academy Het Dorp. Ook is er 
soms sprake van een implementatieteam.  
 
 

WAAR WORDT DE ONDERZOEKER 
BLIJ VAN? 

Een prangende onderzoeksvraag
De onderzoeker wordt er blij van wanneer 
begeleiders en cliënten heel actief bezig 
zijn met het onderzoek. Ook wanneer er 
weinig moeite gedaan hoeft te worden om 
deelnemers te werven en er veel betrokkenheid 
ontstaat rondom het onderzoek. Daar krijgt de 
onderzoeker energie van én hij/zij weet dan 
dat de onderzoeksvraag relevant is. Uit de 
motivatie van cliënten en begeleiders blijkt dan 
ook dat technologie echt bij deze mensen op de 
agenda staat en er sprake is van een actueel 
onderzoeksthema.

“Tijdens ons huidige onderzoek zijn 

mensen bijna teleurgesteld als ze geen 

onderdeel mogen zijn van de tests. Dan 

weet je dat je écht met een relevante 

onderzoeksvraag bezig bent.”

Hiervoor staat het doel centraal; weten waarom 
een cliënt een bepaalde technologie wel of niet 
gebruikt. Door zo’n medewerker of team kan 
de onderzoeker de data naar een hoger niveau 
tillen. Bijvoorbeeld door niet alleen bij te houden 
wie de technologie wel of niet gebruikt, maar ook 
om welke reden en in welke omstandigheden 
dat wel of niet gebeurt. 



2. PERSONA: ONDERZOEKER
Profiel

WAT ZIJN DE GROOTSTE 
UITDAGINGEN VAN DE 
ONDERZOEKER?

Geen direct voordeel voor de cliënt
Cliënten halen niet altijd direct voordeel uit een 
onderzoek. Een onderzoek duurt vaak een aantal 
jaar en laat nog niet altijd direct resultaat zien in de 
praktijk. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt 
om testpersonen te werven en mensen bij het 
onderzoek te betrekken.

Veranderingen brengen spanning
Cliënten, zeker in de zwaardere groepen, kunnen 
moeite hebben met verandering. Testen met 
nieuwe technologie kan hierdoor veel spanning en 
ongeregeldheid met zich meebrengen. Dit maakt 
het voor de onderzoeker een uitdaging om de 
technologie te laten testen en ook daadwerkelijk 
de juiste data binnen te halen. Die data mag dan 
niet vertroebeld zijn door de reactie van de cliënt 
die beïnvloed wordt door spanning of gewenning.  
 
Maatwerk planningen en gevarieerde 
conclusies
Testpersonen in de zorg doen niet altijd exact 
wat de onderzoeker wil, op het moment dat 
het gepland staat. Mensen zijn zó verschillend 
waardoor het altijd maatwerk blijft. Dit zorgt 
niet alleen voor een grote planningsuitdaging 
voor de onderzoeker, maar ook voor een 
lastige eindconclusie. Hoe ga je om met ál die 

verschillende reacties en meningen over een stukje 
technologie? En hoe trek je hier één goede conclusie 
uit?

Technologie ontwikkelt zich sneller dan 
onderzoek kan bijhouden
Op het moment dat de onderzoeker van start 
gaat met een nieuw project en er dus bepaalde 
technologie aanwezig en voldoende ontwikkeld is om 
er mee te kunnen testen, is de ontwikkelfase op de 
achtergrond vaak alweer vijf stappen verder. 

Brug slaan van praktijk naar écht 
wetenschappelijk onderzoek
Het is soms lastig voor de onderzoeker om data zo 
te verzamelen dat het echt een wetenschappelijke 
onderbouwing kan vormen. Er wordt gewerkt 
met mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden, 
waardoor dataverzameling niet altijd goed 
gestuurd kan worden. Deze ‘praktijkdata’ vormt 
een uitdaging voor de onderzoeker, die toch graag 
zo veel mogelijk wetenschappelijk valide data 
verzamelt.

“De uitdaging is vaak om cliënten 

geen last te laten ondervinden van het 

onderzoek. De volgende uitdaging is 

dan om ze ook écht te motiveren om 

mee te werken. Hetzelfde geldt voor de 

zorgmedewerker.”

“Het kan best lang duren voordat een 

cliënt gewend is aan bijvoorbeeld een 

horloge. Dit kun je niet plannen.”

“De technologie in de zorg ontwikkelt zich 

zó snel, dat onderzoek eigenlijk altijd al 

achterloopt voor je eraan begint.”



2. PERSONA: ONDERZOEKER
Profiel

BELANGRIJKSTE DOELEN

Meer begrip en inzicht
Bij het type cliënt dat heel veel problemen 
hebben met communiceren vindt de 
onderzoeker technologie van toegevoegde 
waarde om te weten wat er speelt. Of iemand 
pijn heeft, spanning heeft etc. De mate van 
begrip voor de client kan hier aanzienlijk door 
verbeteren.

Zorg meer personaliseren
De zorg moet meer gepersonaliseerd worden en 
specifiek per persoon aansluiten bij wat iemand 
nodig heeft. Het zou niet meer een algemeen 
protocol moeten zijn, maar de technologie moet 
samenhangen met wat iemand op dat moment 
nodig heeft. 

Vaak is technologie op een moment gericht.   
Er kan beter per moment gekeken worden naar 
hoe er op dat moment het beste gehandeld kan 
worden.

Onderzoek een groter onderdeel maken  
van de zorg
Nu ervaart de onderzoeker nog vaak dat 
onderzoek binnen zorgorganisaties als iets 
extra’s wordt gezien. Dit terwijl de onderzoeker 
inziet dat iedere zorgverlening op basis van 
onderzoek ingericht zou moeten worden. 
Wat werkt er in de praktijk? Dat zou constant 
getest en onderzocht moeten worden om zo 
continu de best mogelijke zorg te kunnen 
verlenen. Dat besef heerst nog te weinig binnen 
zorgorganisaties.

“Ik hoop binnen de langdurige zorg aan 

te tonen dat onderzoek écht van directe 

waarde is voor de zorg. Mijn doel is om 

onderzoek een vast onderdeel uit te laten 

maken van iedere zorginstelling.”



3. DE ONDERZOEKER EN TECHNOLOGIE

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

WAT ZOUDEN VOOR DE 
ONDERZOEKER REDENEN ZIJN OM 
HIER WEL AAN MEE TE WERKEN?

Direct resultaat
Technologie waar de begeleider en cliënt direct 
wat aan hebben heeft sneller de voorkeur. Als dit 
aantoonbaar is en de technologie voor zichzelf 
spreekt, dan is het een stuk aantrekkelijker voor 
alle betrokkenen om hier mee te gaan werken.

Leuk en aantrekkelijk voor de doelgroep
Soms kan uiterlijk van een technologisch 
hulpmiddel belangrijk zijn. Zo ook de 
aantrekkelijkheid voor de doelgroep. Als het 
hulpmiddel goed functioneert is het niet per se 
doorslaggevend, maar het kan het gebruik zeker 
stimuleren.

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

Ingewikkelde technologie
De onderzoeker is niet opgeleid om bepaalde 
complexe technologie te begrijpen. Als de 
onderzoeker de technologie zelf niet voldoende 
begrijpt en uit kan leggen, is dat een barrière om 
hier onderzoek naar te doen en mee te werken. 
Dus ofwel de aanbieder van de technologie 
moet het voldoende kunnen introduceren, 
ofwel de technologie moet op zichzelf goed te 
begrijpen zijn.

Slecht werkende technologie zonder goede 
support
Onderzoekers hebben vaak niet veel technische 
kennis. Daarom zijn ze afhankelijk van de 
leverancier van technologie om dit goed te 
begeleiden en vooral support te leveren als iets 
niet goed werkt.

“Neem bijvoorbeeld Robot Tessa: Deze is 

ontwikkeld voor ouderen, maar wordt ook 

ingezet voor jongeren met autisme. Deze 

laatste groep vond de robot toch niet zo 

‘hip’. Zij hebben dan liever iets dat lijkt op 

de technologie die ze dagelijks gebruiken, 

zoals bijvoorbeeld een smartwatch.”

“Als technologie heel ingewikkeld is dan 

wordt het lastig. Je moet zelf voldoende 

expertise hebben om het uit te kunnen 

leggen. Technologie wil ik zelf voldoende 

kunnen begrijpen. “

“Als de technologie kapotgaat of niet meer 

werkt, wat doen we dan? Die informatie 

moeten we hebben óf we moeten de 

technologie dan direct kunnen opsturen.”



3. DE ONDERZOEKER EN TECHNOLOGIE

Budgetbeperkingen
Het blijkt vaak nog een uitdaging voor de 
onderzoeker om organisaties te overtuigen 
dat bepaald onderzoek nodig is en dat er 
geïnvesteerd moet worden. Het kan de 
onderzoeker daarom tegenhouden ergens mee 
in zee te gaan als het te duur is. Dit maakt het 
proces een stuk lastiger. Zeker omdat de zorg 
al jaren dezelfde koers heeft gevaren en het 
dus flink omdenken kan zijn om in onderzoek te 
gaan investeren. 

Zorgprofessionals zijn over het  
algemeen doeners 
Als ze het drukker krijgen dan gaan 
zorgprofessionals harder rennen. Het zit nog niet 
in de aard om werk uit handen te geven.

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

Betere zorg
De onderzoeker gelooft erin dat onderzoek naar 
technologie de zorg direct beter kan maken. 

Bij cliënten die problemen hebben met 
communiceren kan technologie van 
toegevoegde waarde zijn om te weten wat er 
speelt; of iemand bijvoorbeeld pijn of spanning 
heeft. 
 
Technologie is geen vervanging voor de 
begeleider maar juist een aanvulling. Het begrip 
voor de cliënt kan hierdoor verbeteren.



4. BESLISSINGSJOURNEY

INITIATIEMOMENT

De onderzoeker is zelf vaak de aanjager van technologie. De weerstand vanuit de 
doelgroep is dan ook eerder de reden om ergens wel of niet aan mee te werken, dan 
dat er intrinsieke redenen zijn voor de onderzoeker. De onderzoeker ziet een bepaald 
gat aan informatie of kennis in de zorg of in een organisatie. Dat is de reden om een 
bepaalde technologie te gaan testen.

BESLISSINGSPROCES

Alleen als er grote planningsveranderingen plaatsvinden, zoals het uitstellen van 
het onderzoek, zal het onderzoeksteam geraadpleegd worden om een definitieve 
verplaatsing mee af te stemmen. Ook moet er soms verantwoording afgelegd worden 
aan een ‘hoofd onderzoek’. Maar dit is vooral het geval als er beslissingen gemaakt 
moeten worden over het investeren in een nieuw onderzoek. Beslissingen binnen 
lopende onderzoeken worden echt binnen het onderzoeksteam gemaakt. 

“Alles gebeurt in overleg met het onderzoeksteam. Het is belangrijk dat we als 
team de voortgang bespreken.” 
 

SUCCESFACTOREN

• Goede mogelijkheid tot dataverzameling
• Goede implementatiemogelijkheden en begeleiding van de technologie

MOGELIJKE BARRIÈRES

• Gebruik is niet goed meetbaar
• Technologie wordt gemaakt vanuit commerciële doeleinden en is niet gericht  

op de zorg

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



4. BESLISSINGSJOURNEY

CRITERIA/VEREISTEN PARTNER EN TECHNOLOGIE

Het onderzoek moet aansluiten bij wat begeleiders willen. Hij/zij moet vantevoren een 
vraag hebben die aansluit bij de cliënten willen. Het is belangrijk om vooraf te beseffen 
dat technologie altijd verandert, waardoor de onderzoeker zichzelf op de hoogte moet 
houden hoe technologie zich ontwikkelt.



5. INFORMATIEBEHOEFTE

KANALEN 

1. ‘Wandelgangen’ – de meeste tips voor 
nieuwe technologie komen binnen via 
collega’s

2. Nieuwsbrieven (Kennis Gehandicaptenzorg 
en ICT & Health)

3. Congressen
4. Subsidie oproepen via ZonMw en VWS

ONDERWERPEN 

• Technologie
• Onderzoeksmethodes
• Nieuwe initiatieven

“Het meeste wat ik doorgestuurd krijg is via 

via. Vanuit mijn eigen netwerk via de mail. 

Congressen zorgen er ook voor dat je met 

elkaar informatie uitwisselt. En als je dan 

gaat Googelen kom je ook bij initiatieven 

terecht.”

“Korte informatieve berichten vind ik fijn. 

Wat is het doel? Plan van aanpak? Wie 

doen eraan mee? Een interview vind ik te 

langdradig en daarbij gaat het te weinig 

over de inhoud. “

TYPE CONTENT 

• Korte nieuwsberichten (met achterliggend 
onderzoek)

• Artikelen (mét tabellen of andere 
onderbouwingen hoe men tot conclusies 
komt) 

WAT WIL DE ONDERZOEKER NIET 
LEZEN?

• Interviews: Die zijn vaak te langdradig en 
komen niet to-the-point. De onderzoeker 
zoekt echt naar relevante informatie en 
andere onderzoeken.

• Foutieve conclusies: “Vreselijk als er 
ergens 75% staat en je in de tabel kijkt en 
tot de conclusie komt dat het geen gegrond 
onderzoek is.”

• Video’s: Omdat je deze niet snel kunt 
scannen en niet overal kunt bekijken i.v.m. 
het geluid. 


