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Vilans 
Kenniscentrum voor de langdurige zorg

• Onafhankelijk 

• Publieke functie

• Co-creatie

• Kennis als kernproduct

• Hybride financiering

• Not for profit



www.vilans.nl/eHealth



Top-down mogelijk maken

Bottom-up innoveren



Bottom-up innoveren

• Creëer de juiste Randvoorwaarden vanaf de top, bestuur 
management
• Bied ondersteuning in mens en ruimte en geld

• Zorg voor een divers team
• Trek andere mensen aan
• Inspireer met mogelijkheden

Top-down mogelijk maken



Top-down mogelijk maken

• Sluit aan bij de persoonlijke situatie van de medewerker
• Verbind je met andere zorgvernieuwers
• Wissel uit en leer van elkaars mislukkingen

• Ga langs de teams in je organisatie.
• Volg ideeën tijdig op
• Zorg voor commitment 
• Bied informatie op maat online en offline
• Begin klein

• Laat je inspireren: van binnen en van buiten

Bottom-up innoveren



Inpassen van 
nieuwe 

technologie



1. Ondersteuning en coaching van de genomineerde 
verpleeghuizen die door ZN toegelaten zijn tot de 
laatste ronde van de challenge. De ondersteuning en 
coaching is gericht op het gaan gebruiken van nieuwe 
technologie op een zo’n duurzaam mogelijke manier

2. Samen op een interactieve manier delen van kennis en 
ervaringen zodat er energie ontstaat die voeding is 
voor het ontstaan van een brede, innovatieve mindset

3. Het monitoren en in kaart brengen van resultaten en 
impact

Rol van Vilans



Start implementatie 
project 

Eerste meting
t=1

Eind meting
t=2

Nul meting
t=0

30 Januari
2020

Plan van Aanpak
Onderzoeksopzet (METC?)

Maart 25 Januari
2020

Mei Augustus

Voortgangs-
rapportage

Voortgangs-
rapportage

7 januari: 
Eindrapportage

Planning



Q1 2020
• Analyse projectvoorstellen en inschatten 

ondersteuningsbehoefte
• Ondersteuningsbehoefte als uitgangspunt voor type coach
• Kennismakingsevent verpleeghuis en coach
• Maken van werkafspraken
• Definitief Plan van Aanpak
• Ontwerp effectenkaart voor impactmeting
• Ontwerp onderzoeksdesign voor resultaatmeting

Q2 2020
• Start implementatie en opschalingsprojecten
• Eerste werkplaats
• Voortgangsrapportage 1
• Onderzoek & impactmeting

Q3 2020
• Tweede werkplaats
• Voortgangsrapportage 2
• Onderzoek & impactmeting

Q4 2020
• Derde werkplaats
• Eindverslag effect en impact
• Publicatie
• Vierde werkplaats ihkv de afronding

Activiteiten op hoofdlijnen


