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Technologie is …..  



Cruciale 
succesfactoren

1. Visie op innovatie en leiderschap zijn 
bepalend voor succesvol gebruik  
zorgtechnologie. Communiceer met 
medewerkers over het waarom en blijf in 
gesprek. On stage vs off stage 

2. De acceptatie van zorgtechnologie is een 
cruciale factor en kan door de organisatie zelf 
bevorderd worden. Laat de toegevoegde 
waarde zien, doe samen ervaring op en 
faciliteer. 

3. Pas manier van werken aan en betrek 
medewerkers bij implementatie! Implementatie 
vs installatie en controle vs vertrouwen.  



Demografisch Economisch 
Sociaal 

Maatschappelijk
Technologisch 

Ecologisch Politiek Juridisch



Verandering
Wat maakt het succes?

VISIE  BELANG PLAN MIDDELEN COMPETENTIES  =  VERANDERING 

- Belang Plan Middelen Competenties Verwarring

Visie - Plan Middelen Competenties Weerstand

Visie Belang - Middelen Competenties Chaos

Visie Belang Plan - Competenties Frustratie

Visie Belang Plan Middelen - Angst



Woar geet op an?



Visie van de organisatie op gebruik van 
technologie in het zorgproces

Wie is of zijn je 
doelgroep(en)?

1

Welke waarde 
creëren we?

2

Welke diensten 
bieden we?

3

Hoe wordt er 
geld mee 
verdiend?

4



Blauwdruk
Ondersteunende 
producten en 
middelen

1

Activiteiten van de 
client 

2

Activiteiten van de 
medewerker

3

Activiteiten binnen 
de organisatie

4

Hulpmiddelen 
binnen de 
organisatie 

5





VISIE OP TECHNOLOGIE COMMUNICEREN



Visie op Technologie

Bijdrage technologie aan 
bijvoorbeeld:

- Regie en redzaamheid, 

- Fit en vitaal zijn 

- Contact en communicatie?



Zorgtechnologie als onderdeel van de verbandtrommel 

Wanneer zet je het in? en wie bepaalt dat?

• Als het regie versterkt?

• Als het welbevinden oplevert?

• Als het werkproces ondersteund wordt

1. Wat voegt het toe?, 

2. wat lost het op? 

3. Hoe is het helpend?



Programmavoorstel 

Stap 1 : 
Organisatie 

Stap 2 : 
Factoren 

detecteren

Stap 3 : 
Organisatie & 
Technologie

Stap 4 : 
Analyseren

Stap 5 : 
Blauwdruk 

maken



Stap 1: Visie van de organisatie

Wie is of zijn je 
doelgroep(en)?

1

Welke waarde 
creëren we?

2

Welke diensten 
bieden we?

3

Hoe wordt er 
geld mee 
verdiend?

4



Wat zijn de belangrijkste factoren die de komende 
2 tot 5 jaar de dienstverlening doen veranderen.

Demografisch Economisch 
Sociaal 

Maatschappelijk

Technologisch Ecologisch 
Politiek 

Juridisch


