
Eindrapport

PERSONA-ONDERZOEK
INNOVATIE-IMPULS

De cliënt



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: 

• Waar wordt de cliënt blij van? 

• Hoe kijkt de cliënt aan tegen de hulp die hij of zij 
krijgt en waarom? 

• Welke onderdelen van de hulp ziet hij of zij graag 
verbeterd worden? 

• Hoe kijkt de cliënt aan tegen het implementeren van 
technologie in de zorgorganisatie? 

• Hoe komt de cliënt aan informatie met betrekking tot 
zorgtechnologie? 

• Hoe komt de cliënt tot kennisdeling? 

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

Cliënten vertellen tegen welke uitdagingen 
zij aanlopen en wat de meerwaarde is van 
technologische innovatie voor hen. 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 30 minuten.

3. INTERVIEWS UITWERKEN EN 
OPSTELLEN CONCEPT PERSONA

Stap 1: Interviews transcriberen
Stap 2: Interview transcripten en 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.
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

BELANGRIJKSTE 
INFORMATIEBRONNEN:

INTERESSE IN TECHNOLOGIE:

Word-of-mouth
(familie, begeleiders, andere cliënten, collega’s)



Het internet
(Google, websites van bouwmarkten, Bol.com)



Bewegingsbesturing
(bediening van lampen, gordijnen etc.)



Innovaties met betrekking tot 
(zelfstandig) wonen 

WIE IS DE CLIËNT? 

De cliënt woont op één van de locaties van 
een zorgorganisatie. Meestal is dit een woning 
waar hij of zij zoveel mogelijk zelfstandig kan 
wonen, maar waar hij of zij de hele dag door de 
mogelijkheid heeft om op een belletje te drukken 
en om hulp te vragen. De cliënt zit in een rolstoel 
vanwege een lichamelijke beperking. Het doel 
van de cliënt is om zo zelfstandig mogelijk te 
leven. 

WAAR WORDT DE CLIËNT BLIJ VAN?

De cliënt wordt er blij van om mensen te zien 
(familie, vrienden) en leuke dingen te doen. 
Daarnaast is de cliënt graag creatief bezig en 
leest hij of zij graag een boek. 

De cliënt wordt er vooral heel blij van wanneer 
hij of zij volledig zelfstandig dingen kan doen 
(bijvoorbeeld met behulp van technologie), 
waardoor hij of zij minder afhankelijk is.

“Ik word blij van zelf kunnen koken en eten. 
Jarenlang moesten mensen mij helpen met eten, 
waardoor het eten anders smaakt. Het tempo is 
anders, de volgorde is anders, wat op je vork of 
lepel komt is anders. Het eten smaakt gewoon 
anders dan wanneer je zelfstandig eet.”
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

WELKE ZORG, BEGELEIDING OF 
ONDERSTEUNING KRIJGT DE CLIËNT?  

De cliënt heeft vooral ondersteuning nodig bij 
kleine hulpvragen, het fijne handwerk en 
dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan 
aankleden (kleding, schoenen of steunkousen), 
douchen, toiletteren. 

“Waar ik moeite mee heb, zijn knoppen 
van de afstandsbedieningen en 
lichtknoppen.” 



WAT VINDT DE CLIËNT VAN DE HULP 
DIE HIJ OF ZIJ KRIJGT? 

• De cliënt is over het algemeen tevreden 
over de hulp die hij of zij krijgt.  

• De cliënt vindt het lastig dat hij of zij 
afhankelijk is van de zorg. Soms moet de 
cliënt een half uur wachten op hulp voor een 
kleine handeling, dat ervaart de cliënt als 
erg vervelend. Zeker als de cliënt afspraken 
heeft, dan vraagt dat om veel planning.

“Ik vind het hartstikke fijn om hier te 
wonen. Ik krijg goede hulp en ik kan 
goed met de begeleiders overweg. Ik krijg 
gewoon goede zorg en ik hoef niet lang te 
wachten.” 
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

“Niet iedereen neemt jou 100% serieus als 
volwaardig iemand.”



“Bijvoorbeeld mijn katheter, ik weet 
precies hoeveel er in die ballon moet, 
dus ga dan niet eerst lezen hoeveel er in 
die ballon moet. Dat geef ik zelf wel aan. 
Lichamelijk ben ik beperkt, maar geestelijk 
ben ik gewoon 100%.”



• De cliënt vindt het lastig dat 
zorgmedewerkers niet altijd een voorstander 
zijn van technologie. Wanneer de 
medewerker weerstand tegen technologie 
heeft, legt de cliënt zich er ook sneller 
bij neer, terwijl het misschien wel heel 
interessant kan zijn. 

• Daarnaast heeft de cliënt het idee dat hij 
of zij niet altijd serieus wordt genomen, 
ook niet door zorgmedewerkers. Zij hebben 
soms het idee dat medewerkers hen niet als 
gelijkwaardig zien.

“Wat ik echt merk is, als je begeleider al 
voor technologie is, dat wij als cliënt vanzelf 
meegaan. Maar als de medewerker heel erg 
weerstand heeft tegen technologie, dan ga je 
als cliënt ook niet zo snel mee. Ook al is het 
dan misschien wel interessant, maar doe je 
er verder niks mee omdat je weet dat je er 
toch niks mee kunt.” 



ZIJN ER ONDERDELEN VAN DEZE 
HULP WAARVAN JE GRAAG ZOU 
WILLEN ZIEN DAT DEZE VERBETERD 
WORDEN? ZO JA, WAT? 

• Tijdmanagement (minder lang hoeven 
wachten) 

• Meedenken over technologische innovaties 

• Dingen aannemen van iemand met een 
handicap

“Het zou natuurlijk mooi zijn als je door 
middel van technologie dingen zelf kan doen.”



“Soms ben ik beter van dingen op de 
hoogte dan een medewerker. Dat is op zich 
geen probleem. Je kunt van elkaar leren. Je 
bent afhankelijk van elkaar.”
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

WAT VINDT DE CLIËNT VAN 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN IN DE 
ZORG? 

“Het is een verrijking voor mensen met een 
beperking. Ze kunnen zelfstandiger worden.”



“Ik vind het leuk om getriggerd te worden. 
Niet alleen welke innovatie iedereen heeft, 
maar ook dat wat past bij mijn handicap.”



“Ik word heel blij van innovatieve 
technologie in de zorg, omdat ik denk dat 
het mij alleen maar zelfstandiger maakt. 

Met de beperking die ik heb, denk ik toch 
altijd dat ik op een bepaalde manier 
zorg nodig zal hebben. Dus alle kleine 
handelingen waar ik geen zorg bij nodig 
heb, of innovatieve technologie bij kan 
helpen, word ik alleen maar blij van.”
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

WAT ZIJN REDENEN OM NIET MEE TE 
WERKEN AAN TECHNOLOGIE? 

• Angst (bij de cliënt): dat technologie werk 
van mensen uit handen neemt. Dat cliënten 
aangewezen zijn op technologie en de 
directe zorg van medewerkers kwijtraken. 
Maar ook angst voor het onbekende. “Ik heb 
het altijd zo gedaan, dus waarom zou ik het 
anders doen.” Mensen blijven graag in hun 
comfortzone.  

• Gebrek aan kennis (onwetendheid). 

“Het is toch wel heel eng als ik het zelf moet 
doen. Dan sta ik er alleen voor.”



“Als je zelf niet op zoek gaat, dan hoor je 
het niet. Er komt geen signaal vanuit de 
medewerker of vanuit de omgeving.” 



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

WAT ZIJN VOOR JOU REDENEN 
OM WÉL MEE TE WERKEN AAN 
TECHNOLOGIE IN DE ZORG?

Een hele belangrijke reden voor cliënten om 
mee te werken aan technologie in de zorg, is dat 
technologie hen vooruit kan helpen. Soms kan 
de cliënt zelfs volledig onafhankelijk worden met 
behulp van technologie. Dit is een doel voor veel 
cliënten en daarom is het heel belangrijk om mee 
te werken aan technologie binnen de zorg. 

“Technologie kan jou uiteindelijk verder 
helpen. Je kunt nog steeds veranderen. Het 
blijft niet stilstaan. Dus ga mee in plaats 
van blijven hangen.” 
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2. PERSONA: CLIËNT
Profiel

•  Wel willen, maar tegen worden gehouden 
door een zorgmedewerker of familie.

•  Producten die nog niet voldoende 
doorontwikkeld zijn waardoor mensen 
afhaken.

“Ik zie vaak dat clienten wel willen, 
maar worden tegengehouden door een 
zorgmedewerker, betrokken instelling of 
familie. Zorgmedewerkers zijn vaak bang 
dat het onpersoonlijk wordt of dat het 
koude zorg wordt.” 



“Medewerkers zien innovatie en 
technologie als een bedreiging voor hun 
werkzaamheden.”



“Mensen zijn heel snel geneigd om te 
denken: als ik iets met technologie heb, dan 
moet het gelijk 100 procent werken.”



INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN DIE 
HET LEVEN MAKKELIJKER MAKEN 
VOLGENS DE CLIËNT 

• Bewegingsbesturing

• Kraanledverlichting

• Kookwekker in de kookplaat 

• Eetrobots of aangepast bestek 

• Oplossingen om bijv. zelf drinken uit de 
koelkast te pakken en in te schenken 

• Exoskelet (waarmee mensen met een 
dwarslaesie kunnen lopen)

“Ik heb zelf een bewegingsbesturing, dus 
ik ben niet afhankelijk van mensen die 
mijn gordijnen open of dicht moeten doen 
of lampen aan- en uitzetten. Ik kan zelf 
bepalen wanneer ik dingen aan- en uitzet 
of open en dicht doe.” 



“Het is geen standaard gegeven dat warm 
water links of rechts zit in Nederland. Als je 
niet uitkijkt, heb je een verbrandingsrisico. 
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3. VISIE VAN DE CLIËNT T.O.V. INNOVATIE  

“Als ik ’s ochtends ga douchen, dan moet 
ik mijn billen wassen. Nu heb je een 
douche-rolstoel, waarmee je gemakkelijk je 
billen kunt wassen. Ik heb dus een douche-
rolstoel gehad, waarbij het gat aan de 
voorkant zat, waardoor ik dus niet bij mijn 
billen kon. In het traject kom je erachter 
dat helemaal niemand wordt getriggerd 
van ‘hé, zo kan het ook’. Er wordt niet over 
nagedacht. Dat moet je allemaal zelf doen. 
Er zit echt een kloof tussen de medewerker 
en de cliënt.”



“Wanneer je bedrijven vraagt: ‘Heb je het 
al geprobeerd met de cliënten waarvoor 
je het hebt gemaakt?’ Dan zeggen ze heel 
vaak ‘nee’ en dat is zo zonde, want als je het 
met die cliënten uitprobeert of met degene 
uitprobeert waar je het voor maakt, kom je  
 ook tot een veel beter product.”



Hoewel de cliënt voorstander is van innovatie en 

duidelijk aangeeft dat hij of zij met hele kleine 

aanpassingen soms al veel meer kan, lopen cliënten er 

vaak tegenaan dat technologieën niet zijn getest in de 

praktijk, met cliënten. Technologie wordt daardoor vaak 

pas doorontwikkeld wanneer het in de praktijk al wordt 

toegepast. Dit kan voor weerstand zorgen bij cliënten, 

omdat oplossingen niet werken. 
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3. VISIE VAN DE CLIËNT T.O.V. INNOVATIE  

VERBETERPUNTEN DIE CLIËNTEN 
AANHALEN EN TIPS DIE ZIJ GEVEN 
MET BETREKKING TOT INNOVATIE 

•  Op persoonlijk niveau kijken wat cliënten 
nodig hebben en waar behoefte aan is. 

•  Beter luisteren naar de vraag (of ervaring) 
van de cliënt. Cliënten zien dingen heel 
anders dan bijvoorbeeld architecten of 
projectontwikkelaars. Door met bewoners 
het gesprek aan te gaan, kom je er als 
zorgmedewerker achter wat je voor cliënten 
kunt betekenen. Waar voor deze persoon 
toegevoegde waarde in zit. Dat moet 
volgens de cliënt beter onderzocht worden. 
Medewerkers zouden daar beter op in kunnen 
spelen.  

• Een afdeling gericht op technologische 
innovatie maken. 

• De cliënt vanuit de zorg meer stimuleren om 
met technologie te werken.

“Voordat de ontwikkeling van een project 
klaar was, heb ik gezegd: ‘Volgens mij kan 

ik niet onder die keuken komen met mijn 
rolstoel’. De projectgroep Nieuwbouw 
Ontwikkeling gaf toen aan: ‘Dat past wel en 
dat komt goed, daar kom jij wel onder’. En 
dan staat zo’n keuken daar en probeer je het 
en pas ik er dus niet met mijn benen onder.”



“Je merkt dat er toch veel mensen zijn 
die weinig tot geen ervaring hebben met 
technologie. Dan kun je elkaar op die 
manier ook uitleggen: dit programma 
werkt zo en dit programma werkt zo.”



“Probeer de cliënt vanuit de 
zorgmedewerker te dwingen om te gaan 
werken met technologie.” 



“Ik vind dat iedere cliënt de mogelijkheid moet 
kunnen krijgen er een beroep op te doen.”



“Als je spasme hebt, kun je nooit 100% 
zelfstandig worden. Een kop koffie 
drinken wanneer je wil, i.p.v. standaard 
iedere dag om 10.00 uur, dat moet een 
vrijheid zijn die iedereen zou moeten 
hebben. Er zijn veel organisaties die heel 
goed daarmee bezig zijn, maar bij het 
gros gebeurt er helemaal niets.”
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4. HOE KAN DE INNOVATIE-IMPULS HELPEN?  

VERBETERINGEN?

• Afwisseling tekst en beeld (video).  

• Meer praktische informatie.  
“Sommigen gaan heel erg in op het projectplan, maar ze 

moeten laten zien wat er gebeurt.”

“Ik vind de innovatie-impuls echt een 
hartstikke goed initiatief, omdat het een 
goede manier is om kennis te maken 
met technologie en te laten zien wat 
voor effecten het heeft voor clienten en 
zorgmedewerkers.” 



“Als je er niet zo in zit, dan kom je er ook 
niet zo snel mee in aanraking.” 


“Je bent heel snel geneigd om in de 
oplossingssfeer te gaan kijken. In plaats 
van goed in beeld te brengen wat het 
probleem is. Mensen denken bijvoorbeeld 
heel snel: ‘onze bewoners slapen niet, dus 
we moeten kijken naar een oplossing voor 
de nacht’. Maar is dat het probleem of is 
het probleem dat mensen overdag niets 
te doen hebben bijvoorbeeld? Dus ga eerst 
eens in kaart brengen wat het probleem is.”
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5. BESLISSINGS JOURNEY 

INITIATIEMOMENT

Afhankelijkheid van zorgmedewerkers. Op zoek gaan naar een oplossing waarbij de 
cliënt een bepaalde handeling zelfstandig uit kan voeren. 

SUCCESFACTOREN

Wanneer technologie cliënten vooruit kan helpen. Soms kan de cliënt zelfs volledig 
onafhankelijk worden met behulp van technologie. 

MOGELIJKE BARRIÈRES

• Medewerkers zijn er bang voor, zien het als een bedreiging van hun 
werkzaamheden.

• Onwetendheid bij de cliënt.

• Het niet testen van technologieën bij cliënten.

Waarom zou een cliënt mee willen werken aan het 
implementeren van technologie in de zorgorganisatie? 

“Alle kleine handelingen waar ik geen zorg bij nodig heb, waar innovatieve 
technologie bij kan helpen, daar word ik alleen maar blij van.”



“Medewerkers moeten niet bang zijn voor technologie en innovatie in de 
zorg. Je moet mee met je tijd.”



“Met hele kleine aanpassingen kun je gewoon veel meer.” 

“Dingen worden heel vaak achter het bureau bedacht, maar in de praktijk 
werkt dat niet voor iedereen.”
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5. BESLISSINGS-JOURNEY 

BESLISSINGSPROCES

Wanneer een cliënt ergens tegenaan loopt waar hij of zij direct voordeel in ziet, dan is 
het beslissingsproces heel kort.

Soms kan het echter ook zijn dat technologische innovaties nog in (door)ontwikkeling 
zijn, waardoor dit proces wat langer duurt.

CRITERIA/VEREISTEN 

De technologie moet een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de cliënt. 
In sommige gevallen moet ook de zorgmedewerker of familie het eens zijn met de 
eventuele implementatie van de technologie. 

“Een ander ding waar ik heel blij mee ben en toevallig zelf tegenaan 
gelopen ben is kraanledverlichting. Want het is geen standaard gegeven 
dat warm water links of rechts zit in Nederland. Als je niet uitkijkt, heb 
je een verbrandingsrisico. Bij een supermarkt zag ik ledkraanverlichting. 
Koud water is blauw, lauw is groen en warm is rood. En zo kan ik mijzelf 
niet verbranden. Ik liep er tegenaan. Het is echt zo te krijgen.”



“Ik zie vaak dat clienten wel willen, maar worden tegengehouden door een 
zorgmedewerker, betrokken instelling of familie. Zorgmedewerkers zijn vaak 
bang dat het onpersoonlijk wordt of dat het koude zorg wordt.” 
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6. INFORMATIEBEHOEFTE 

LEES JE WEL EENS OVER INNOVATIES 
OF TECHNOLOGIE IN DE ZORG? 

Cliënten proberen veel te lezen over 
technologische innovaties, maar geven aan dat 
ze soms weinig tijd hebben of dat het ze veel 
energie kost.

“Soms kost zoeken op internet me vrij 
veel energie. Ik ben niet zo goed in het 
uitpluizen of het hele internet afstruinen.” 



“Wat ik vooral interessant vind, is in 
hoeverre hebben ze die technologie getest 
en in hoeverre hebben ze die technologie 
getest samen met cliënten. Wat kan het 
wel en wat kan het niet.”



KANALEN

1. Internet
Google, Engelse/Amerikaanse sites waar je 
veel tegenkomt (gadgets). Of websites van 
bouwmarkten, bol.com. 

2. Via via
Via de begeleiding. “Misschien komt hij/zij met 

andere ideeën. Met meerdere mensen vind je 

misschien ook meer.” 

3. YouTube/tutorials

“Er komen wel vragen vanuit mijzelf, 
vanuit mijn doelen, dan ga ik op zoek. 
Maar ik ga geen nieuwsbrieven lezen 
omdat het leuk is.” 

Een andere cliënt geeft overigens 
daarentegen aan wel informatie op de 
mail te willen ontvangen.



ONDERWERPEN

• Specifieke producten of oplossingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de slimme deurbel.  

• Woningtechnologie/woningapparaten: 
muziek of lampen aan en uit kunnen doen.  

• Van het zitten in een rolstoel naar weer 
kunnen lopen. 

• De resultaten van technologie. Wat levert 
het op? “Niet zozeer over hulpmiddelen, maar over 

technologie in zijn algemeenheid. Wat betekent het in 

het dagelijks leven?”

TYPE CONTENT

• Artikelen 

• Video’s 
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