
Introductie

• Docent-onderzoeker Zuyd Hogeschool/ 
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de 
Zorg

• Senior-adviseur  Vilans/Volwaardig Leven

• Partner en senior-adviseur Kodiezijn



Delen van kennis, 
ervaringen en 
inzichten

Implementeren van 
zorgtechnologie

Het succes van een de implementatie 
van een innovatie heeft voor slechts 
25% te maken met de techniek 
erachter en voor 75% met 
de menselijke factor.



Kwartiermaken

Het verkrijgen van inzicht in 
de waarde en voorwaarden 
van je innovatie

Door middel van onderzoek, 
experiment en pilot



Vraagstuk
Voor wie gaan we welk 
probleem oplossen of gaan we 
een voordeel bieden?

Wat is de aard, ernst en 
oorzaken van het  huidige 
en/of toekomstige vraagstuk 
dat we willen oplossen?

Wat is de urgentie en het 
draagvlak van het vraagstuk?



Kenmerken van 
de innovatie

Wat vraagt je innovatie in termen 
van geld, kennis, capaciteiten, 
processen en gedrag?



Context
Zijn we als organisatie  klaar 

om te innoveren?

Innovatie-gereedheid  gaat over het 
vermogen van professionals en de 
organisatie om steeds opnieuw te 
innoveren. Op langere termijn is het 
vermogen tot innoveren belangrijker 
dan de vraag of de eerstvolgende 
innovatie succesvol is. 

Lector Ramon Daniels met de UM 
begeleidt momenteel een 
promotietraject over het innovatie 
gereed worden van 
ouderenzorgorganisaties.



Reactiepatronen

Hoe reageren cliënten 
en medewerkers op 

de innovatie



Bepaal je strategie

Het sturen op  de verandering

• Veranderconsequenties (impact)

• Organisatiecontext (remmers) 

• Reactiepatronen (gedrag)



Co-creatie als verander- en implementatiestrategie
gericht op het creëren, realiseren en binnenhalen van waarde



Co-creatie tools



Context Radar Navigator



Empathie mapping



Waarde Propositie Canvas



Denkende Hoeden



Stakeholdersmap



Service Blue Print



Co-creatie wiel



Value Pursuit



Participatiespel



Implementatiewijzer
Condities, risico’s, maatregelen  en 

indicatoren

Mensen

Wet en 
regels

InformatieTechniek

Financiën



Indicatoren

• Procesindicatoren geven een indicatie over 
het verloop van processen in een 
organisatie, bijvoorbeeld over de 
doorlooptijd van een aanvraag van een 
cliënt voor thuiszorg tot het moment dat de 
zorg wordt ingezet.

• Structuurindicatoren geven informatie over 
de organisatorische voorwaarden 
waarbinnen een instelling verantwoord kan 
leveren, bijvoorbeeld over het percentage 
medewerkers dat heeft deelgenomen aan 
bijeenkomsten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering of over het 
ziekteverzuim onder medewerkers.

• Uitkomstindicatoren geven een indicatie 
over de uitkomst van de zorg, bijvoorbeeld 
over de mate van tevredenheid van 
cliënten, over de bejegening door 
medewerkers of over het 
percentage cliënten met complicaties na 
een bepaalde operatie.



Samenwerking

• Experiment

• Onderzoek

• Implementatie

• Datascience



Datascience
Voorspellen en beslissen

Big Data in combinatie met het gebruik 
van kunstmatige intelligentie geeft je als 
zorgverlener aanvullende/nieuwe 
inzichten die je kunt gebruiken om risico’s 
te voorkomen of betere besluiten te 
nemen.



AWO-ZL Kerngroep 
Zorgtechnologie is een 
initiatief van Zuyd 
Hogeschool met de 
Universiteit Maastricht en 
zeven ouderenzorg-
organisaties; bedoeld om  
ondernemers  te 
ondersteunen bij 
(door)ontwikkeling  en van 
zorgtechnologie en het 
testen  ervan in de 
praktijk. Door deze 
samenwerking wordt 
onderling veel kennis 
gedeeld en zijn we in staat 
tot efficientere en betere 
evaluaties. 
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