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De zorgwerkplek van de toekomst – 2019/2020 
 
 
Inleiding 
De aard van de werkplek in de zorg 
verandert de komende twee jaar. Flexibiliteit 
is belangrijk, evenals de beschikbaarheid 
van apps anytime, any place, any device.  
 
Binnen een zorginstelling kun je niet of 
nauwelijks spreken van dé werkplek. De vele 
domeinen en disciplines creëren wat dat 
aangaat een divers landschap aan wensen 
en vereisten. Toch kunnen we zien hoe de 
aard van de werkplek in de zorg de 
komende twee jaar zal veranderen.  
Op welke devices wordt er gewerkt? Zijn alle 
applicaties ‘anytime, any place’ op ieder 
device beschikbaar? 
 
Flexibiliteit is een belangrijk onderwerp voor 
de werkplek van de nabije toekomst. 
Wegens de veranderingen in het 
arbeidsproces, maar ook vanwege onze 
privésituatie; we raken gewend aan altijd 
beschikbare, snel werkende en gemakkelijk 
te bedienen applicaties.  
 
De tijden dat de IT-beheerder volledige 
controle had en desgewenst de boel kon 

dichttimmeren, zijn definitief voorbij. De 
vragen over de werkplek gaan dan ook niet 
langer meer per se over het apparaat. Het 
gaat vooral om de vraag: ‘hoe kan ik 
bepaalde applicaties zo snel en zo goed 
mogelijk gebruiken?’. En hoe zorg je er voor 
dat data – zeker persoonlijke data – op geen 
enkel device achterblijft, maar centraal en 
goed beveiligd wordt beheerd? 
 
Omdat veel organisaties met deze 
uitdagingen te maken hebben of gaan 
krijgen, organiseerden wij een tweetal 
Ronde Tafel kennissessies voor de 
zorgsector met als thema: ‘De 
zorgwerkplek van de toekomst – 
2019/2020’. Dit leverde interessante 
discussies op.  
  
Het startpunt van de kennissessies was een 
enquête onder de doelgroep. We delen de 
belangrijkste resultaten en inzichten uit de 
enquête en de kennissessies graag met u. 

 
  

1 

 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten enquête 
 
 

Voorafgaand aan de Ronde Tafel 
kennissessies stelden we een aantal 
vragen aan de genodigden. Aan deze 
korte enquête namen 48 professionals 
uit de zorg deel.  
 
Karakteristieken van de respondenten 
Bijna driekwart van de respondenten, 73%, 
heeft een IT-functie binnen de zorg. Het 
overgrote deel van de respondenten, 75%, 

werkt bij een bedrijf met meer dan 1.000 
medewerkers.  
 
Aantal werkplekken 
Hoewel driekwart van de respondenten bij 
een bedrijf werkt met meer dan 1.000 
medewerkers, heeft slechts 38% van de 48 
bedrijven die de respondenten 
vertegenwoordigen daadwerkelijk 1.000 of 
meer werkplekken. Ruim 35% heeft 0-500 
werkplekken en 27% heeft 500-1.000 
werkplekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grootte IT-organisatie 
Bij een groot deel van de respondenten, 
31%, bestaat de IT-organisatie uit 5-10 
personen. Bij 21% bestaat deze uit minder 
dan 5 personen, bij 19% uit 10-15 personen 
en bij 29% uit meer dan 15 personen. 
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Rol IT-organisatie 
Op de vraag welke rol de IT-organisatie op dit moment  
heeft antwoordde de meerderheid: een faciliterende rol.  
 

Rol % van de respondenten 

Faciliterende rol 52% 

Vooroplopende rol 21% 

Achterlopende rol (komende jaren nog druk met projecten) 17% 

Volgende rol (u vraagt wij draaien) 10% 

 
Cloud of hybride 
Momenteel werkt 19% van de respondenten volledig in de cloud.  
Precies 75% geeft aan momenteel in een hybride omgeving te werken. 
 
IT-partner/Datacenterleverancier   
We legden de respondenten een aantal 
zaken voor die je van een IT-partner/ 
Datacenterleverancier mag verwachten en 
vroegen welke aspecten zij het belangrijkst 
vonden: 
 
• Security en een hoge uptime vastgelegd 

in een SLA worden zeer belangrijk 
gevonden, door respectievelijk 73% en 
69% van de respondenten.  

• Certificering vindt bijna 96% belangrijk 
tot zeer belangrijk.  

• Dat de leverancier in Nederland 
gevestigd is wordt door bijna 84% 
belangrijk tot zeer belangrijk gevonden. 
Technische ondersteuning door 80%.  

• Een breed aanbod en de prijs zijn van 
minder groot belang. Deze aspecten 
worden door respectievelijk 71% en 75% 
van de respondenten neutraal tot 
belangrijk geacht.   

• Hulp bij het maken van een 
businesscase wordt het minst belangrijk 
gevonden: 67% vindt dit zeer 
onbelangrijk, onbelangrijk of neutraal.    
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 Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet/zegt niet 

Security    27% 73%  

Hoge uptime/SLA  2% 2% 27% 69%  

Certificering 
(ISO/NEN)  2% 2% 42% 54%  

Gevestigd in NL  8% 8% 48% 36%  

Technische 
ondersteuning 2% 6% 8% 42% 38% 4% 

Prijs 
 4% 23% 52% 21%  

Breed producten-/ 
dienstenaanbod 2% 27% 23% 48%   

Hulp bij maken van 
businesscase 6% 27% 34% 25%  8% 
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Plannen voor nieuwe leverancier 
De meeste respondenten, 60%, hebben op 
korte termijn geen plannen om een (nieuwe) 
leverancier in gebruik te nemen voor 
datacenter-, IaaS- en/of PaaS-diensten.  

 
 
 
 
 

 
Belangrijkste redenen om bepaalde 
diensten uit te besteden 
De belangrijkste reden om bepaalde 
diensten uit te besteden is voor 92% van de 
respondenten het niet in huis hebben van 
gespecialiseerde kennis. 
Bij ‘Anders’ worden onder andere genoemd: 
altijd laatste versies, up-to-date security, 
continuïteit 24/7, flexibiliteit, profiteren van 
innovaties en gedwongen door 
applicatiebeheerders.  

 
 
 
 
 

  

2%
15%

23%
60%

Wil niet zeggen Binnen nu en 6 maanden

Binnen 6 tot 12 maanden Geen plannen

Reden % 

Gespecialiseerde kennis niet in huis 92% 

Geen core business 65% 

Ontzorging 63% 

Kostentechnisch interessanter 50% 

Technische (on)mogelijkheden 48% 

Geen eenmalige investeringen (maandelijkse vaste 
kosten/pay per use) 

29% 

Anders 21% 
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Belangrijkste thema's die spelen  
Als belangrijkste thema’s die momenteel 
spelen binnen hun IT-organisaties geven de 
respondenten security en regiefunctie aan, 
respectievelijk 79% en 67%.  
 
Als overige thema’s worden onder andere genoemd: 
domotica, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, e-health, 
cloud, bescherming persoonsgegevens en visie 
ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
Toekomstbeeld 
Tot slot vroegen we de respondenten om een 
toekomstbeeld te schetsen over waar hun IT-organisatie staat in 2020. Op deze open vraag 
kwamen verschillende antwoorden binnen, maar een aantal zaken werd vaker genoemd. Zo 
hopen meerdere respondenten dat hun IT-organisatie in 2020 meer een regiefunctie heeft dan nu 
het geval is en een meer ondersteunende rol in plaats van een faciliterende. Veel plannen om 
(grotendeels) in de cloud te gaan werken. Enkele antwoorden: 
 
“Van zeg maar IT-organisatie die alles doet, naar meer regie voerende organisatie die veel heeft 
geoutsourced.” 
 
”Dan hebben wij alle commodities uitbesteed. Zelf een regie functie naar onze leveranciers. Zijn 
we in verbinding met onze gebruikers en hebben bereikt dat de gebruikers in dialoog zijn met ons 
over hun werkprocessen en niet hun problemen. Met IT mogelijkheden aan het creëren ipv 
oplossen.” 
 
“Dan zijn we meer cloud dan hybride, hele nieuwe werkplekstructuur die nog veel minder 
plaatsgebonden is.” 
 
“Dan hebben we echt regie, dan geven we niet meer zelf devices uit, maar kunnen medewerkers 
dat zelf ophalen. De servicedesk, 1e lijn is vrijwel niet meer nodig en hebben we veel meer een 
ondersteunende dan een faciliterende rol.“  
 
“Dan is onze IT organisatie naar een meer regisserende functie en zijn wij in staat om innovaties 
te leveren aan onze organisatie. “ 
  

Thema % 

Security 79% 

Regiefunctie 67% 

Selfservice IT 48% 

Sourcing 31% 

Het Nieuwe Werken 25% 

BYOD/CYOD 21% 

CAPEX vs OPEX 10% 

Overig 29% 
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Ronde Tafel Kennissessies 
 
 
Een Ronde Tafel is een kennissessie 
waarin professionals uit hetzelfde 
vakgebied met elkaar van gedachten 
wisselen over bepaald onderwerp. CAM 
IT Solutions faciliteert jaarlijks als 
kennispartner meerdere Ronde Tafels 
voor de zorgsector.  
 
De vraag hoe de zorgwerkplek van de 
toekomst eruit ziet stond centraal tijdens een 
tweetal Ronde Tafels in juni en juli 2018. 
Deelnemers uit verschillende hoeken van de 
zorg deelden hun ervaringen en plannen wat 
betreft de nieuwe digitale zorgwerkplek. 
 
De werkplek van de toekomst 
De moderator start de discussie met de 
vraag wat een digitale werkplek eigenlijk is. 
Een deelnemer antwoordt dat je je device 
opstart en dat hetgeen je dan ziet, je digitale 
werkplek is. Er staan geen bestanden op het 
device dus het device wordt niet tot de 
werkplek gerekend.  
 
Een andere deelnemer geeft aan dat de 
digitale werkplek de plek is waar 
medewerkers hun administratie moeten 
doen. De beschikbare devices en applicaties 
wisselen per persona.  
 
Meerdere deelnemers geven aan dat dé 
werkplek niet bestaat. Er is een diversiteit 
aan zorg en zorgmedewerkers dus ook aan 
werkplekken. Er is sowieso een verschil 
tussen (ambulante) zorgmedewerkers en 

staf op kantoor. Niet alle medewerkers 
hebben alle functionaliteiten nodig.  
 
BYOD is bij de jeugd al redelijk ingeburgerd 
maar de deelnemers zijn hier nog niet mee 
bezig. Het ECD is bijvoorbeeld lastig te 
ontsluiten via een mobiele telefoon.  
 
Business owner 
De moderator haalt de uitspraak van Ford 
aan: “Als ik mensen had gevraagd wat ze 
wilden, hadden ze gezegd: snellere 
paarden.” Vraag dus niet aan medewerkers 
wat ze willen, maar waar ze tegenaan lopen. 
Dan komt er niet uit dat ze snellere paarden 
willen, maar bijvoorbeeld dat ze sneller en 
comfortabeler vooruit willen.  
 
Een van de deelnemers geeft aan dat de 
wensen van de business vaak 
onverenigbaar zijn. Ze willen het goedkoop, 
snel, any place, any device, veilig etc. Hoe 
het zorgproces eruit ziet weet de business 
beter dan ICT, maar het kiezen voor 
paarden of zwarte auto’s moet ICT doen. 
Dat kun je niet aan de business overlaten.  
 
Om in kaart te brengen hoe het zorgproces 
eruit ziet, wat de medewerker nodig heeft en 
welke informatie hij moet kunnen opvragen 
om z’n werk te kunnen doen, moet goed 
uitgevraagd worden. ICT-mensen moeten 
meer ‘consultancy mensen’ worden, die 
goed het gesprek kunnen aangaan om het 
proces in kaart te brengen. Zo wil de 
business nu soms een nieuw pakket 
hebben, terwijl ze dat helemaal niet nodig 
hebben maar een extra module van een 
bestaand pakket.  
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De vraagt rijst tot hoever de business 
meebeslist. Een van de deelnemers vertelt 
dat ze user stories hebben opgesteld en dat 
gebruikers zelf de schermen hebben 
bepaald. Ze weten niet in welke applicatie ze 
inloggen; ze zien gewoon op hun 
startscherm wat ze nodig hebben. Agenda, 
klant-info etc.  
 
Ook een andere deelnemer heeft user 
stories opgesteld. De users gaan over het 
proces, ICT over de applicaties.  
 
Bij een derde deelnemer bepaalt ICT welk 
scherm je ziet. Hoe ze zijn opgebouwd, waar 
de knoppen zitten. Functionaliteit en data 
zitten ingebakken in de knoppen. De 
aanbieder bepaalt vaak de visuele, 
functionele en soms de datalaag.  
 
Iemand anders vertelt dat ICT ervoor 
gekozen heeft om de business 
opdrachtgever te maken van de nieuwe 
werkplek. Wat verwacht de gebruiker 
functioneel? Laat het ze maar op papier 
zetten en erover nadenken. Achteraf kunnen 
ze dan niet zeggen dat het zo niet werkt, 
want ze hebben er zelf over nagedacht. Het 
proces duurt zo wel langer, maar de kans is 
groter dat het slaagt.  
 
Bij een andere deelnemer staat het 
management buiten spel en beslist het niet 
meer mee over nieuwe pakketten. De 
‘Roadmap ICT’ is het gremium dat daarover 
besluit. 
 
Een laatste deelnemer geeft aan dat de 
business meegenomen wordt tot het FO. De 
gebruiker wil één look&feel en wil niet steeds 
in- en uitloggen op verschillende applicaties.  
 

De gebruiker/business kijkt niet naar beheer 
of koppelingen. ICT overziet het geheel, de 
business niet. Dus tot hier en niet verder wat 
betreft beslissingen.  
 
Hoewel er verschillen zitten in hoever de 
business en het management betrokken 
worden bij de besluitvorming, zijn de 
deelnemers het erover eens dat ICT niet 
meer alleen voorschrijft. 
 
“Van ‘ICT bepaalt’ naar de business 
die ownership neemt en keuzes 
bepaalt.“ 
 
Zijn applicaties leidend voor de keuze 
van devices? 
De deelnemers zijn het erover eens dat ICT 
gewend is om te denken vanuit applicaties 
en hoe deze het beste aangeboden kunnen 
worden. Maar uiteindelijk is het aanbieden 
van applicaties niet interessant. De 
processen zijn veel belangrijker. Een 
medewerker moet data kunnen oproepen en 
hier iets aan toe kunnen voegen. Het 
interesseert een medewerker niet via welke 
applicatie dat gebeurt.  
 
Van alle beschikbare data en applicaties 
gebruikt iedere medewerker maar een klein 
deel. Niemand heeft dus alles nodig. De 
aanwezige zorginstelling die een team van 
medewerkers opdrachtgever heeft gemaakt 
voor de nieuwe werkplek, herkent dit. Hun 
medewerkers wensen vooral een 
persoonlijke en tijdbesparende werkplek. Ze 
willen niet 26 applicaties zien als ze 
opstarten, maar alleen diegene die ze nodig 
hebben voor hun werk.  
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Wie het device kiest waarop de applicaties 
draaien, is wisselend. Bij enkele deelnemers 
kiezen de medewerker zelf hun device. De 
een doet de registratie namelijk liever ter 
plekke op een iPad, de ander liever thuis via 
de laptop. Bij andere deelnemers zijn 
devices gekoppeld aan persona’s.  
 
Wat meerdere deelnemers merken is dat de 
iPad minder geschikt is voor ambulant 
personeel. Inloggen is lastig en mensen 
willen toch liever met een toetsenbord 
werken. 
 
Iedere medewerker heeft een eigen device 
nodig, maar geen eigen fysieke werkplek.  
 
Spraaktechnologie 
De moderator doet de suggestie om eens 
verder te kijken dan een machine met een 
toetsenbord. Heb je dat nog wel nodig?  

Bedrijfsprocessen zijn leidend geweest voor 
de manier waarop ICT is gebouwd. Maar 
waarom zou je iets intypen als je het ook 
kunt inspreken? Er zijn al technieken om 
spraak om te zetten naar schrift. Als je een 
elektronische spraakhulp kunt gebruikt om 
ingesproken bestanden te doorzoeken, 
bijvoorbeeld naar welke medicatie iemand 
gebruikt, hoeft het zelfs niet eens omgezet te 
worden naar schrift. Laat los wat je al kent.  
 
De deelnemers vinden het interessant om 
daar over na te denken, maar geven aan dat 
ze wel te maken hebben met wet- en 
regelgeving zoals de archiefwet. Ook 
moeten bepaalde handelingen nog steeds 
wel ergens opgeslagen worden.  
 
“Hoe meer tijd achter de laptop hoe 
minder tijd voor de zorg.” 
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Applicatiebouwers 
De moderator merkt op dat er veel lokale, 
Nederlandse applicaties gebruikt worden. 
Waarom niet meeliften op wat er 
internationaal ontwikkeld wordt? Bij een 
kleinere ontwikkelaar mis je een hoop 
kennis. De deelnemers geven aan dat ze te 
maken hebben met specifieke Nederlandse 
wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent 
declareren. Met grote internationale 
platformen kunnen ze niet uit de voeten.  
 
De meeste deelnemers zijn niet zo te 
spreken over de afhankelijkheid van de 
partijen in de markt. Er zijn weinig 
alternatieven. Ze moeten het doen met de 
partijen die er zijn, maar deze hebben vaak 
weinig verstand van de zorgsector. 
Leveranciers als Pink Roccade en Nedap 
innoveren niet genoeg en zijn de reden dat 
de deelnemers zo blijven werken.  
 
Veel applicatiebouwers zijn niet gewend om 
te bouwen voor mobiel, terwijl dat toch de 
stip op de horizon is. Deze leveranciers 
worden, waar mogelijk, door de meesten 
aan tafel niet meer ingeschakeld. Een 
deelnemer steekt de hand in eigen boezem 
en geeft aan dat Inkoop vaak de laagste prijs 
wil. Daardoor betaal je je leverancier 
misschien ook niet genoeg om te kúnnen 
innoveren.  
 
Een deelnemer geeft ter overweging nog de 
tip mee om je eigen ECD te bouwen op een 
platform als Salesforce. Een ECD is in feite 
niets anders dan een CRM. As je de data uit 
het ECD inlaadt in Salesforce heb je meer 
mogelijkheden om de ontsluiting te 
differentiëren. Salesforce wordt dan een 
soort datawarehouse. Op basis van rollen 
kun je vervolgens bepaalde informatie via 
een app pushen en ter beschikking stellen 
aan een bepaalde rol. 

Leverancierskeuze 
Meerdere deelnemers kiezen niet meer 
middels een lange requirement lijst, maar op 
basis van bewezen oplossingen/partijen. 
Oude leveranciers hebben niet de kracht om 
bestaande oplossingen helemaal aan te 
passen of om vanaf nul opnieuw te 
beginnen. Door te kiezen voor bewezen 
oplossingen zijn er grenzen aan wat ze de 
gebruikers kunnen bieden. Maar doordat dit 
als strategisch uitgangspunt is benoemd, is 
het uit te leggen.  
 
“Koop geen maatwerk op standaard 
software. Je kunt dan niet mee met 
updates.” 
 
Enkele deelnemers aan tafel zijn 
onafhankelijk van elkaar bezig met het 
ontwikkelen van een eigen ECD. Geen 
goede ontwikkeling vinden de deelnemers, 
want iedere euro die besteed wordt aan ICT 
kan niet worden besteed aan de zorg. 
 
Persona’s 
De meeste deelnemers hebben persona’s 
gedefinieerd of zijn hier mee bezig. Je kunt 
namelijk niet voor iedereen een 
persoonsgebonden oplossing bouwen. Op 
basis van verschillende persona’s kun je 
rollen/groepen toch iets op maat aanbieden.  
Het aantal persona’s varieert van 3 tot 9.  
 
Hoe bepaal je welke gebruiker welke 
persona krijgt, vraagt iemand zich af. Dat 
kan op basis van functie. Of HR kan het 
bepalen. Dit wordt dan in de AD ingevoerd. 
En hoe bepaal je welke functionaliteiten en 
devices passen bij welke persona’s, vraagt 
een andere deelnemer. Dat kan op basis 
van rollen. Kijk wat iedere persona helpt 
tijdens het werkproces.  
 

 
 

  

10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe krijg je de medewerker mee?  
ICT moet gebruikers de voordelen laten 
zien, anders zijn ze niet gemotiveerd om het 
te gebruiken. Bij de gemiddelde 
zorgmedewerker staat IT niet hoog op de 
prioriteitenlijst. Het is ondergeschikt aan hun 
dagelijkse werkzaamheden.  
 
Zolang iets geen tijd bespaart blijven de 
meeste medewerkers dingen op de oude 
manier doen, al is het op papier. Een 
deelnemer noemt een voorbeeld waarbij ‘old 
school’ eigenlijk wel voordelen heeft.  
Vroeger zaten er papieren protocollen aan 
een rolstoel van patiënten met epilepsie. Nu 
mag dat niet meer. Wat doe je dan als de 
patiënt een aanval krijgt? Je hebt niet in een 
paar minuten je device opgestart, ingelogd, 
protocol opgezocht en gehandeld. De 
moderator oppert een QR-code als 
oplossing.  
 
Een andere deelnemer vertelt dat 30% van 
de medewerkers in de categorie ‘digibeet’ 
bleken te vallen. Ze hebben gebruik 
gemaakt van stagiaires om mensen wegwijs 
te maken in het digitale landschap. Help de 
medewerker met zaken vastleggen. Het is 
onderdeel van de functie dus het moet hoe 
dan ook. Maak het makkelijker. 

Iemand anders geeft nog de tip om je niet 
teveel te richten op de 15% die niet mee wil. 
Het zijn altijd dezelfde mensen die klagen. 
Vaak laat de hele organisatie daar z’n hoofd 
naar hangen, terwijl de rest meestal wel wil. 
 
Office 365 
Kijk naar wat je voor je gebruikers nodig 
hebt. Niet iedereen heeft alles nodig wat in 
het full license pakket zit. Zo heeft 
bijvoorbeeld alleen Planning & Control Excel 
nodig, de overige 99% niet. Die kan uit de 
voeten met een simpele editor met een 
eenvoudige Excel-achtige toepassing. Alleen 
hoe laad je de Exceldata dan in andere 
systemen in, als de rest van de organisatie 
niet meer met Excel werkt? Of hoe deel je dit 
binnen de organisatie of met externen? 
 
Legacy applicaties gebruiken onder water 
soms Office dus je kunt er niet zomaar vanaf 
(bijvoorbeeld door over te stappen op 
Google docs).  
 
Is er iemand die de vruchten van Office 365 
plukt? Niemand aan tafel antwoordt 
volmondig “ja”.  
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Google 
Houd rekening met de AVG wanneer je het 
Google platform gebruikt. Wat je neerzet op 
Google moet in een EU-land staan. Google 
heeft servers over de hele wereld. Dat is 
eigenlijk heel veilig, geeft een deelnemer 
aan, want de data is verdeeld opgeslagen. 
Google garandeert dat je data binnen de EU 
blijft. Dit certificaat kun je opvragen. 
 
Security 
Hoe voorkom je dat derden aan gevoelige 
informatie kunnen komen? Een deelnemer is 
bezig met single sign on. Iemand anders 
gebruikt multifactor authenticatie.  
 
Maar wat als je eenmaal binnen bent? Wie 
signaleert vreemd gedrag? Dat kun je 
opsporen maar de software daarvoor is duur 
en dat wil de zorg vaak niet uitgeven. 
 
Na authenticatie krijgt de ene medewerker 
functie AB te zien en de andere BC. Maar er 
blijven ‘exoten’ die nergens onder vallen. Die 
kun je handmatig rechten geven. Of, zoals 
een deelnemer suggereert, meer rechten 
geven dan nodig en je afvragen hoe erg het 
is als deze persoon de extra’s kan zien. 
 
Het ECD weet wie welke patiënten mag 
zien. Dit moet geëxporteerd kunnen worden 
naar de digitale werkplek. Het is makkelijk 
voor medewerkers als ze alleen hun eigen 
patiënten in beeld krijgen.  
 
Een deelnemer vraagt zich af hoe je bepaalt 
wie wat waar mag openen? Mag je alles zien 
als je in een café zit? Maakt het uit waar je 
bent als je alles voldoende beveiligd hebt? 
Een andere deelnemer geeft aan dat je 
tijdens een bereikbaarheidsdienst alles 
overal moet kunnen opvragen, ook als je ’s 
avonds in een restaurant zit.  
 
Iemand stelt dat bewustwording gekoppeld 
moet worden aan zorgethiek. Vanuit ICT is 

het misschien een lastigere discussie. Je 
kunt sowieso niet alles dichttimmeren. Als 
een medewerker een document naar z’n 
Gmail stuurt of een foto appt naar een 
collega, kun je alles nog zo goed beveiligd 
hebben maar is het niet 100% waterdicht.  
 
De deelnemers zijn het erover eens dat 
derden zoals gemeenten, zorgkantoren en 
de reclassering niet altijd zorgvuldig omgaan 
met gevoelige data. Daar zit een groter 
gevaar voor datalekken dan intern.  
 
“Zorg eerst dat je alternatieven hebt 
voordat je iets afsluit.” 
 
Visie op zorg 
Herstellen doe je thuis en zorgmedewerkers 
komen langs. Mensen zijn veel korter binnen 
en er zijn meer ambulante medewerkers. 
Dat heeft z’n weerslag op automatisering. 
 
De overheid ondersteunt niet, maar verstrekt 
wel subsidies. De tafel vraagt zich af waar 
deze blijven. De deelnemers zien vanuit de 
overheid heel weinig. Wat ze vooral merken 
is dat ze nu met tientallen gemeenten om de 
tafel moeten vanwege de decentralisatie. 
Iedere gemeente wil een contract met eigen 
afspraken. Dus moeten ze extra FTE’s 
aannemen zodat Accountmanagers dit 
kunnen regelen met de gemeenten.  
 
De visie van de overheid: stop alles in apps. 
Dan heb je geen panden meer nodig, net 
zoals vele bankkantoren inmiddels gesloten 
zijn.  
 
Bepaalde processen zijn makkelijk te 
automatiseren. Laat een kraamhulp via een 
app afvinken dat ze ergens is geweest. 
Vervolgens vinkt de zorgverzekeraar aan dat 
de persoon recht heeft op zorg en worden 
facturen geautomatiseerd verstuurd.

12 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaliseren/domotica 
Een deelnemer verbaast zich over de hoge 
printkosten, terwijl al veel gedigitaliseerd is. 
Een handtekening zetten kan niet altijd 
digitaal, dus wordt er geprint.   
 
De moderator vraagt waarom er niet meer 
eenvoudige processen geautomatiseerd zijn. 
Zo worden bloeddruk- en glucosewaarden 
nu handmatig ingevoerd en opgeslagen, 
terwijl dit al geautomatiseerd kan. Een 
deelnemer antwoordt dat de business het 
geweldig zou vinden, maar dat het niet zo 
simpel is om het goed te integreren en 
beschikbaar te maken voor anderen. 
 
Vervolgens wordt er kort gesproken over 
registratie bij de bron (ter plaatse), registratie 
door de bron (als patiënt bijvoorbeeld zelf je 

glucosewaarden meten en registreren via 
een sensor op je arm) en registratie in de 
bron (in de toekomst kan een ingebrachte 
chip van alles registreren maar hier zitten 
wel ethische bezwaren aan).  
 
Er zijn steeds meer domotica toepassingen 
die de zorgmedewerker kunnen helpen. Ook 
wordt domotica thuis steeds meer ingezet. 
Daar moet je als organisatie in meegaan. 
Mensen blijven steeds langer thuis en zijn 
privé gewend aan bepaalde faciliteiten op 
dat gebied, dus je kunt niet achterblijven. Al 
is het alleen maar vanuit concurrentie 
oogpunt. 
 

“Maak het simpel en eenvoudig. Dat 
zou het uitgangspunt moeten zijn.” 

  
 

 
 
 

Conclusie Ronde Tafel sessies 
De deelnemers herkenden veel in elkaars verhaal en ervaringen. Als 
belangrijkste learnings en overwegingen nemen ze het volgende mee: 

• Niet iedereen heeft alles nodig.  
• Focus op de mensen die wel willen, niet op de mensen die niet willen. 
• Waarom hebben we Office 365 nodig?  
• Gebruiker meenemen tot het FO.  
• Hoeveel ruimte geef je het management/bestuur? 
• Meer aansluiten bij de zorgprocessen en verder kijken dan het 

inrichten en ontsluiten van applicaties.  
• Spraaktechnologie. 
• Laat los wat je al kent. 
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