
“Ik ben Richard, 56 jaar en werk als bestuurder-directeur voor een grote 
zorgorganisatie. Als bestuurder houd ik me dagelijks bezig met ontwikkeling 
en innovatie. Mijn zorgteams zijn veelal zelfsturend, waardoor ik me kan 
richten op strategische vraagstukken. Ik blijf graag betrokken bij mijn 
medewerkers en haal regelmatig verhalen van cliënten op. Ik word als 
het ware aangestuurd door cliënten en bestuurders, niet andersom. De 
strategische keuzes en projecten die ik samen met andere organisaties 
opzet, ontstaan vanuit de behoeftes uit de zorg.”

PERSONA
BESTUURDER

Bestuurder

Directeur

Functietitels op Linkedin Kennisgebieden van de bestuurder

Hoe ziet het dagelijks werk van 
een bestuurder er uit?

Aanbestedingen

Tevreden medewerkers

Management

Oplossingen bieden waar cliënten 
écht iets aan hebben

Zorgverlening verbeteren en 
efficiënter inrichten

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. Relaties leggen met andere organisaties 
en innovators om ketens samen te stellen. 
Daarnaast is het aan de bestuurder om op tijd 
signalen op te pikken vanuit de werkvloer waar 
verbetering of ondersteuning nodig is. Daarom 
bevindt de bestuurder zich ook regelmatig op 
de zorg- en woonlocaties en sluit hij aan bij 
belangrijke team meetings.

Teammanagers Coördinatoren Gedragsdeskundigen Andere bestuurders

Met wie werkt de bestuurder samen?

Waar wordt de bestuurder blij 
van?



Grootste uitdagingen

Belangrijkste doelen

Redenen voor implementatie 
van innovatieve technologie?

Barrières tegen implementatie van 
innovatieve technologie?

De zorg is ingewikkeld ingericht  
Aanbestedingen zorgen er 
voor dat je zowel samen met 
andere organisaties als collega’s 
samenwerkt in een keten, maar 
ook concurrenten kan zijn. 

Persoonsgebonden budgetten 
De zorgverlening gaat als het 
ware niet samen met de finan-
cieringsstroom en organisaties 
daaromheen. Cliënten wonen op 
een groep of worden begeleid in 
groepen, maar er kan niet letter-
lijk geïnvesteerd worden in zo’n 
groep. Alles moet per cliënt ver-
antwoord worden.

Onbegrip voor technologie 
Zorgbegeleiders op de werkvloer 
hebben nog té vaak onbegrip over 
technologie en de waarde daarvan.

Zorg mee ontwikkelen met complexer wordende 
doelgroep



De best mogelijke zorg verlenen

Kennisuitwisseling en samenwerking realiseren

Gebruik maken van alle ontwikkelingen  
en verbetermogelijkheden





Te weinig kostenefficiënt

Onbegrip vanuit de medewerkers voor 
de technologie

Technologie die té veel verandering teweeg 
brengt, dat kan een te grote stap zijn

Te veel gericht op de ‘gadget’, te weinig op de 
praktische voordelen


De voordelen en risico’s van de 
technologie zijn goed in beeld

De technologie is herkenbaar (passend bij 
het dagelijks gebruik van technologie)

Er zijn goede tests gedaan

Het is makkelijk en snel inzetbaar

“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.”



Vereniging Gehandicaptenzorg  
(bijeenkomsten en kennisuitwisseling via mail)



LinkedIn

Digitale bladen (SKIPR en Zorgvisie)

Belangrijkste informatiebronnen

Type content

•  Nieuwsbrieven
• Artikelen
• Podcasts

Onderwerpen

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


