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Masterclass Informatiestrategie en IT-
governance, voor bestuurders in de zorgsector

Vormgeven aan de digitale transformatie van de zorg.

Zorg zonder ICT is niet meer voor 
te stellen. Veel bestuurlijke aandacht 
gaat uit naar jaarlijkse budgetvraag-
stukken, kostenbeheersing en soms 
zeer operationele aspecten. Veel 
complexere vragen zoals welke bij-
dragen de ICT moet leveren aan de 
primaire doelstellingen van de orga-
nisatie, welke ICT-ontwikkelingen 
daarbij relevant zijn en op welke 
wijze de ontwikkeling van de infor-
matisering aangestuurd zou moeten 
worden, blijven vaak onderbelicht. 
Wij merken dat veel zorgorganisaties 
met deze vragen worstelen en heb-
ben om die reden de masterclass 
Informatiestrategie en IT-governance 
ontwikkeld, specifiek gericht op 
bestuurders van zorginstellingen in 
de care. In de masterclass staat de 
vertaling van de bedrijfsstrategie 
naar informatiestrategie en informa-
tiebeleid centraal. Op interactieve 
wijze komen actuele ontwikkelingen 
op het gebied van businessinnovatie 
en ICT in de zorg aan de orde, maar 
ook de wijze waarop de hieraan 
verbonden veranderingsprocessen 
vormgegeven en bestuurd kunnen 

worden. Hierbij staan we nadruk-
kelijk stil bij het perspectief van de 
bestuurder.

Digitale transformatie
De digitalisering treedt een nieuw 
tijdperk binnen en zal, naar onze 
overtuiging, ook in de zorg een on-
gekende verandering teweegbrengen. 
ICT verandert de manier waarop 
cliënten, professionals en organisatie 
met elkaar communiceren en samen-
werken en zal in toenemende mate 
de kwaliteit en de efficiëntie van de 
zorgprocessen (mede) bepalen. ICT 
kan belangrijke oplossingen bieden 
voor de grote uitdagingen waar de 
zorg voor staat, zoals de ontgroening 
en vergrijzing, toenemende zorg-
vraag, relatieve afname van finan-
ciële middelen etc.

Het inspelen op deze uitdagingen 
vereist van het bestuur van een 
zorginstelling inzicht in en visie op 
‘zorg’informatie als onderscheidende 

productiefactor en informatietech-
nologie waarmee volstrekt nieuwe 
businessmodellen mogelijk worden. 
Zorgaanbieders zullen bruggen moe-
ten kunnen bouwen tussen IST en 
SOLL, daar waar de organisatie nu 
staat en de nieuwe positionering in 
de digitale informatie-economie. Het 
gaat daarbij om het integreren van 
ICT in de dagelijkse zorg- en onder-
steunende processen en als onder-
deel van nieuwe dienstverlening.

In onze praktijk merken wij dat er 
bij bestuurders veel interesse leeft 
om meer inzicht te verkrijgen in de
huidige ontwikkelingen, business-
concepten en het uitwisselen van
kennis en ervaringen, om de beschik-
bare technologie doeltreffend en 
efficiënt in te zetten.

in samenwerking met



Programma
Drie middagen van 15.00 tot 20.00 
uur. Het programma omvat inlei-
dingen, debat en dialoog en wordt 
afgesloten met een buffetdiner.

Sessie I  
woensdag 26 september 2012
n    Informatiestrategie
n    Informatiemanagement
n    eHealth / Zorg op afstand

(Gast-)sprekers
n    Annemiek Mulder, senior beleids-

medewerker ActiZ
n    Prof. dr. Robert A. Stegwee, principal 

consultant voor ICT in de Zorg  
bij Capgemini Consulting

n    Jan Borsje, managing consultant 
IT-governance, Business Infor-
mation Management en Service 
Management bij Capgemini

Sessie II  
woensdag 24 oktober 2012
n    Elektronisch cliëntendossier
n    Workforce-optimalisatie (zorg-

paden, planning en logistiek)
n    Kennismanagement

(Gast-)sprekers
n    Drs. Ed Notenboom, directeur 

divisie Behandeling, Advies & 
Zorgthuis (BAZ) bij Zorggroep 
Sint Maarten 

n    Ruud Zondervan, senior beleids-
adviseur ActiZ

n    Dr. Willem de Paepe, leider van het 
cluster Planning & Scheduling bij 
Capgemini Application Services 

n    Drs. Jan Willem Schuurman, 
programmaleider wetenschappelijk 
onderzoek, Lunetzorg 

n    Prof. dr. Robert A. Stegwee en  
drs. Henk E. Bakker, beiden prin-
cipal consultant voor ICT in de 
Zorg bij Capgemini Consulting

Sessie III  
woensdag 21 november 2012
n    Waarde en prestatiemanagement
n    Sourcing en beheerconcepten
n    Capita selecta

Inhoud
Op basis van onze expertise en prak- 
tijkervaring zullen wij in een drietal 
sessies met u ingaan op de wijze 
waarop u informatiestrategie en IT- 
governance in uw organisatie kunt 
vormgeven. Aangrijpingspunt is 
hierbij de wijze waarop de inzet van 
ICT extra waarde kan toevoegen aan 
uw dienstverlening, dus de kwaliteit 
van uw dienstverlening kan verbe-
teren tegen dezelfde of bij voorkeur 
lagere kosten.

Aan de hand van een aantal actuele 
onderwerpen wordt toegelicht hoe de 
informatisering van zorginstellingen 
ontwikkeld kan worden en hoe dit 
proces bestuurd kan worden. Samen 
met instellingen zullen we diverse 
‘best practices’ behandelen.

Doelgroep
Bestuurders van zorginstellingen in 
de care. Het maximaal aantal deel-
nemers bedraagt twaalf.

Organisatie en programma- 
leiding
De masterclass wordt georganiseerd 
door Capgemini. De programmalei-
ding is in handen van  
prof. dr. R.A. Stegwee, hoogleraar e-
Health Architectures and Standards 
en principal consultant voor ICT in 
de Zorg bij Capgemini Consulting. 
Tijdens de masterclass treden voor-
aanstaande sprekers op met kennis 
van en ervaring in onderzoek, be-
leidsontwikkeling en/of de praktijk.

(Gast-)sprekers
n    Peter Lensselink, programma- 

manager Planning & Control 
bij de MC Groep en financieel 
directeur bij DeSeizoenen

n    Drs. Henk Bakker, principal  
consultant voor ICT in de Zorg  
bij Capgemini Consulting

n    Wiger Levering MSc, managing  
consultant voor ICT in de Zorg  
bij Capgemini Technology

Praktische informatie
De bijeenkomsten vinden plaats 
op 26 september, 24 oktober en 
21 november 2012 in Hotel Restaurant 
Oud London, Woudenbergseweg 52 
in Zeist.  
 
De kosten bedragen  voor leden 
van de NVZD € 595,- per persoon 
inclusief buffetdiner. Voor niet-leden 
bedragen de kosten  
€ 695,- per persoon.

Korte toelichting per sessie

Sessie I - woensdag 26 september
n    Informatiestrategie
n    Informatiemanagement
n    eHealth / Zorg op afstand
 
In deze sessie gaan we in op de  
principes van informatiestrategie  
en IT-governance in de zorg.

Informatiestrategie en 
informatiemanagement
Informatie is uitgegroeid tot een 
belangrijke productiefactor, die ook 
voor zorginstellingen onderschei-
dend kan zijn. Het beheer van de 
ontwikkeling van de informatisering 
en het beheer van de bestaande in- 
formatievoorziening is daarmee van 
strategische waarde geworden. Bij het 
onderdeel Informatiestrategie wordt 
ingegaan op de vertaling van de 
organisatiestrategie naar de informa-
tievoorziening, uitgangspunten en 
succesvolle concepten.
Vervolgens staat, bij het onderdeel 
Informatiemanagement, de besturing 
van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening centraal. Hierbij 
komen onderwerpen aan de orde 

“Wij zijn zeer intensief met dit 
thema bezig. Daarom paste deze 
masterclass mij prima. Ik ben tevre-
den over de inzichten die de bijeen-
komsten mij opgeleverd hebben. De 
masterclass heeft mij daarbij veel 
gebracht voor de praktijk van alle 
dag. 

”  
Peter Meijs, SDWZorg



papieren dossier. Het wordt de basis 
voor coördinatie en communicatie 
binnen het behandel- en begelei-
dingsteam en met de cliënt en het 
cliëntsysteem. Daarnaast ondersteunt 
het ECD in het nemen van complexe 
beslissingen en het bevordert het 
nakomen van de afspraken rondom 
methodisch werken en doelgerichte 
rapportage. Tot slot is het een instru-
ment bij kwaliteitszorg en onderzoek 
naar de effectiviteit van behandeling 
en begeleiding van de cliënt. Door 
het ECD een centrale plaats te geven 
in de alledaagse praktijk van de zorg-
professionals wordt de meerwaarde 
verhoogd.

Workforce-optimalisatie (zorg-
paden, planning en logistiek)
Door de vergrijzende bevolking 
neemt de behoefte aan zorg snel toe. 
En deze zorg dient van hogere 
kwaliteit te zijn tegen lagere kosten. 
Daarnaast is er ook aan de aanbod-
zijde van de zorg een trend zichtbaar. 
Het werkende deel van de bevol-
king neemt af, waardoor het steeds 
moeilijker wordt om de vraag naar 
personeel, ‘de handen aan het bed’, 
goed in te vullen. Bovendien heeft 
de zorgsector ook te maken met de 
algemene tendens om werktijd en 
werkomgeving te flexibiliseren. Aan 
de aanbodzijde van de zorg hebben 
we te maken met een afnemende po-
pulatie die steeds meer flexibel werk-
geversschap verwacht. Hoe gaan we 
deze kloof, die de komende jaren al-
leen maar zal groeien, overbruggen?

Een deel van het antwoord op deze 
vraag komt aan de orde tijdens het 
onderdeel over workforce-optimali-  
satie: het zo goed mogelijk benutten 
van schaarse medewerkerscapaciteit 
en het daarbij vinden van de juiste 
balans tussen organisatiebelangen, 
cliëntbelangen en medewerkersbe-
langen. 

Kennismanagement
In alle plannen om kwaliteit van zorg 
te verbeteren en gelijktijdig de kosten 
te beheersen, speelt kennismanage-
ment een centrale rol: methodisch 

als de positionering van de infor-
matiefunctie, de totstandkoming 
van informatieplannen, het opstel-
len en beheren van een projecten-
portfolio en het management van 
informatiseringsprojecten.

eHealth / Zorg op afstand 
Steeds meer mensen hebben de 
behoefte om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven wonen en leven, 
waarbij van zorgverleners wordt 
gevraagd om in overleg de nood-
zakelijke ondersteuning te leveren. 
De technologische ontwikkelingen 
dragen bij aan de mogelijkheden 
om hierin te voorzien. De cliënt kan 
vanaf afstand worden geholpen en 
kan ook steeds meer, al dan niet 
in samenwerking met familie of man-
telzorgers, zelfstandig zorgtaken uit-
voeren die traditioneel door verzor-
genden of verpleegkundigen worden 
uitgevoerd. Ook op het terrein van 
bewaking nemen de mogelijkheden 
toe: steeds vaker zullen cliënten thuis 
kunnen blijven onder het toeziend 
oog van verpleegkundigen en artsen 
op afstand. Behalve dat dit voorziet 
in de behoefte van de cliënt heeft dit 
ook voordelen voor de zorgverleners 
zelf: zij kunnen reistijd besparen en 
zich richten op daadwerkelijk toege-
voegde waarde voor de cliënt.

Sessie II - woensdag 24 oktober
n    Elektronisch cliëntendossier 
n    Workforce-optimalisatie (zorg-

paden, planning en logistiek)
n    Kennismanagement

Elektronisch CliëntenDossier
Het Elektronisch CliëntenDossier 
(ECD) groeit inmiddels uit tot veel 
meer dan de vervanging van het 

werken, gebruik van protocollen, 
ontsluiten van informatie. Tijdens 
de masterclass zal aan de hand van 
praktijkvoorbeelden aandacht be-
steed worden aan het ontwikkelen, 
verspreiden, benutten en verrijken 
van kennis en informatie.

Sessie III - woensdag 21 november 
n    Waarde en prestatiemanagement
n    Sourcing en beheerconcepten
n    Capita selecta

Waarde en prestatiemanagement
Hoe gaat u om met de toenemende 
aandacht voor de kwaliteit van zorg 
in combinatie met een groeiende 
druk op kosten en transparantie? 
Hoe maakt u de kosten beheersbaar? 
Is het mogelijk om dynamisch te 
sturen op producten, processen, 
projecten en compliance? Deze vra-
gen komen aan de orde bij de sessie 
Waarde en prestatiemanagement. 
De manier waarop het mogelijk is 
uw bedrijfsvoering permanent te 
analyseren, te organiseren en te ver-
beteren wordt behandeld, waardoor 
het mogelijk wordt de bedrijfspro-
cessen, prestaties en onderkende 
risico’s beter aan te laten sluiten op 
de organisatiestrategie.

Sourcing en beheerconcepten
Door de snelle technologische ontwik-
keling is het niet meer vanzelfspre-
kend dat zorginstellingen hun IT-
infrastructuur en applicatielandschap 
zelf beheren. Als voorbeeld hiervoor 
geldt cloudcomputing, waarmee een 
groeiend aantal IT-diensten geleverd 
wordt via het internet. 
Denk bijvoorbeeld aan Amazon Web 
Services, Microsoft Online Services 
of Web2.0-diensten die worden 

“De masterclass was zeer waarde-
vol. Er zijn veel onderwerpen 
behandeld, soms theoretisch vaak 
ook zeer praktisch, die een goed 
beeld geven van de onderwerpen 
die voor ons van belang zijn, bij 
het vormgeven van de informatie-
strategie. 

”  
Marc de Barse, ’s Heerenloo

“Het was een knap en gevari-
eerd programma. Eindelijk een 
programma dat helemaal toege-
sneden was op de care-sector. Een 
uitstekend initiatief. Complimenten 
voor de samenstelling van het pro-
gramma. 

”  
Ting Yu Chu, Neos



Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde lever ingsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.nl.capgemini-consulting.com

Over Capgemini®®

Capgemini Consulting
Papendorpseweg 100 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. 030 689 55 23 
E-mail: capgemini.consulting.nl@capgemini.com 
www.nl.capgemini-consulting.com
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2012 Capgemini. All rights reserved. Rightshore® is a registered trademark belonging to Capgemini. 

Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

De NVZD - vereniging voor bestuurders in de gezondheidszorg - 
richt zich op de ontwikkeling en het behoud van de kwaliteit 
van de bestuurder in de gezondheidszorg.

De NVZD als vereniging van bestuurders uit de gehele gezond-
heidszorg wil en moet een samenbindende en richtinggevende 
rol spelen in de ontwikkeling van de gezondheidszorg de 
komende jaren. Bestuurders dienen zichtbaar te zijn als degenen 
die proactief richting geven aan hun zorgonderneming en aan 
de ontwikkeling van de gezondheidszorg als geheel.

aangeboden via Facebook en Flickr. 
Bij elk nieuw informatiesysteem zal 
daarom ook steeds de vraag beant-
woord moeten worden wat het meest 
optimale beheermodel is en hoe goed 
de beveiliging is. Bij dit onderdeel 
wordt een beeld geschetst van de 
technologische ontwikkelingen en 
welke bestuurlijke vraagstukken dit 
oplevert.

Capita selecta
De bijeenkomst op 21 november wil-
len we afsluiten met de behandeling 
van twee onderwerpen die de deel-
nemers zelf hebben ingebracht. Uw 
suggesties hiervoor kunt u toevoegen 
op uw aanmeldingsformulier.

Adviesgroep Zorg
De adviesgroep Zorg van Capgemini 
Consulting in Nederland bestaat 
uit een dertigtal adviseurs met een 
passie voor de gezondheidszorg. Zij 
voeren opdrachten uit voor zowel 
individuele of samenwerkende zorg-
instellingen als voor de Europese 
Commissie, het ministerie van VWS, 
de Nederlandse Zorgautoriteit en 
koepels van zorginstellingen en 
verzekeraars. De adviesgroep Zorg 
maakt deel uit van het internationale 
zorgnetwerk binnen Capgemini.

Expertisegebieden zijn onder meer:
n    zorginnovatie en eHealth; 
n    zorglogistiek en het ontwikkelen 

en implementeren van zorgpaden;
n    informatiemanagement, waar-

onder ERP- en EPD-selecties en 
-implementaties;

n    ontwikkeling en implementatie 
van bekostigingssystemen op  
landelijk en instellingsniveau;

n    businessplanning en portfolio- 
analyses voor (samenwerkings-
verbanden van) organisaties in  
de zorg;

n    waarde en prestatiemanagement;
n    verbeteren van dienstrooster-

planning. 

Contact
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
Henk Bakker
Principal Consultant
+31 6 1503 0121
henk.bakker@capgemini.com



Aanmeldingsformulier Masterclass 
Informatiestrategie en IT-governance

U kunt u aanmelden door het formulier per mail of per post op te sturen. Per mail stuurt u uw aanmelding naar:  
ellen.dombroek@capgemini.com.

Per post kunt u uw aanmelding sturen naar:

Capgemini Nederland B.V.
t.a.v. secretariaat C65
Antwoordnummer 4313
3500 VE Utrecht 

Voor de masterclass Informatiestrategie en IT-governance geldt een maximaal aantal deelnemers, wacht u dus  
niet te lang met uw aanmelding!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: ellen.dombroek@capgemini.com of contact opnemen met  
Henk Bakker op 06 1503 0121. 

in samenwerking met

Voornaam:

Achternaam:

Zorginstelling:

Portefeuille:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Ik neem graag deel aan de diners:     Ja/Nee

Dieetwensen: 

Suggestie capita selecta:

Factuurgegevens:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Handtekening:
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