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Masterclass Informatiestrategie en IT- 
governance, voor bestuurders in de ggz-sector

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 als welke bijdrage 
moet de ICT leveren aan de primaire 
doelstellingen van de organisatie, 
welke ICT-ontwikkelingen zijn daar-
bij relevant en op welke wijze moet 
de ontwikkeling van de informati-
sering aangestuurd worden. Deze 
vragen 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 ggz-instellingen.  
In de masterclass staat de verta-
ling van de bedrijfsstrategie naar 
informatiestrategie en informatiebe-
leid centraal. Op interactieve wijze 
komen actuele ontwikkelingen op 
het gebied van businessinnovatie 
en ICT in de ggz-sector aan de 
orde,  zoals de ontwikkeling naar 
ambulantisering maar ook de wijze 
waarop de hieraan verbonden ver-

anderingsprocessen vormgegeven en 
bestuurd kunnen worden. Hierbij 
staan we nadrukkelijk 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.



(Gast-)sprekers
n    Peter G. J. Klumpenaar, innovator 

bij GGZ Noord-Holland-Noord
n    Dr. Robert A. Stegwee, principal 

consultant voor ICT in de Zorg bij  
Capgemini Consulting

n    Jan Borsje, managing consultant 
IT Governance, Business 
Information Management en 
Service Management bij Capgemini 
Infrastructure Services

Sessie II  
woensdag 14 november 2012
n    Elektronisch Patiëntendossier
n    Zorgpaden, planning en logistiek
n    Strategische personeelsplanning

(Gast-)sprekers
n    Drs. Marjolein ten Kroode MCM 

MIM, voorzitter Raad van Bestuur 
Rivierduinen

n    Fred Pijls, directeur Expertise-
centrum - Niet Aangeboren 
Hersenletsel bij GGZ Oost Brabant

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

n    Karin Stok, managing consultant 
voor Talent management en 
Strategisch Personeelsmanagement 
bij Capgemini Consulting

Sessie III
 woensdag 12 december 2012
n    Waarde en prestatiemanagement.
n    Sourcing  en beheerconcepten
n    Samenvatting en verbinding ICT-

thema’s aan strategische uitdagin-
gen ggz-instellingen

(Gast-)sprekers
n    Peter Lensselink, programma-

manager Financiën, Planning & 
Control bij de MC Groep

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

n    Wiger Levering MSc, managing 
consultant voor ICT in de Zorg bij 
Capgemini Application Services.

Praktische informatie
De bijeenkomsten vinden plaats 
op 10 oktober, 14 november en 12 
december 2012 in Hotel Restaurant 

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 ggz-instellingen. 
Het maximaal aantal deelnemers 
bedraagt twaalf.

Organisatie en programma- 
leiding
De masterclass wordt georganiseerd 
door Capgemini in samenwerking 
met GGZ Nederland. 
De programmaleiding is in handen 
van dr. R.A. Stegwee, principal 
consultant voor ICT in de Zorg bij 
Capgemini Consulting en voor-
malig hoogleraar eHealth aan de 
Universiteit Twente. Tijdens de mas-
terclass treden vooraanstaande spre-
kers op met kennis van en ervaring 
in onderzoek, beleidsontwikkeling 
en/of de praktijk.

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 10 oktober 2012
n    Informatiestrategie 
n    Informatiemanagement
n    E-mental health 

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 10 oktober
n    Informatiestrategie 
n    Informatiemanagement
n    E-mental health 

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 ggz-instellingen onderscheidend 
kan zijn. Het beheer van de ontwik-
keling van de informatisering en 
het beheer van de bestaande infor-
matievoorziening is daarmee van 
strategische waarde geworden. Bij het 
onderdeel Informatiestrategie wordt 
ingegaan op de vertaling van de or-
ganisatiestrategie naar de informatie-
voorziening, uitgangspunten en suc-
cesvolle concepten. Hierbij worden 
uitstapjes gemaakt naar de agenda 
van de commissie Informatiebeleid 
van GGZ Nederland. Bij het onder-
deel Informatiemanagement staat de 
besturing van de ontwikkeling van 
de informatievoorziening centraal. 
Hierbij komen onderwerpen aan 
de orde als de positionering van de 
informatiefunctie, de totstandkoming 
van informatieplannen, businessar-
chitectuur als bestemmingsplan, het 
opstellen en beheren van een projec-
tenportfolio en het management van 
informatiseringsprojecten.

eHealth 
eHealth staat voor elektronische 
gezondheid, ofwel zorg via internet. 
De Nederlandse GGZ loopt internati-
onaal gezien voorop met eHealth.  
De eerste behandelings-  



en implementatie van de nieuwe 
EPD- oplossingen binnen de instel-
lingen terecht gekomen. Hierbij zal 
duidelijk moeten worden in hoeverre 
de visie op het EPD ook daadwerke-
lijk in de praktijk wordt gerealiseerd 
en welke veranderingen er in de zorg 
plaats moeten vinden om de waarde 
van een nieuw (en kostbaar) EPD ten 
volle te kunnen benutten. Een punt 
van aandacht hierin is ook het (ge-
zamenlijk) managen van het ontwik-
keltraject van de leverancier. Dit alles 
wordt toegelicht vanuit de leidende 
positie die Rivierduinen speelt bij  
de innovatie van hun EPD-oplossing.

Zorgpaden, planning en logistiek
Zorginstellingen zijn genoodzaakt 
hun klantgerichtheid, kwaliteit en 
marktpositie te verbeteren. Vrijwel 
elke zorginstelling wil zich ontwik-
kelen van een aanbod- naar een 
vraaggestuurde organisatie. Enerzijds 
wordt hierbij vanuit het kwaliteits-
denken de klant centraal gesteld. 
Anderzijds richt de logistiek zich 
op doelmatige bedrijfsvoering. Een 
belangrijk kenmerk van zorglogis-
tiek is dat er zoveel betrokkenen 
zijn en dat ook het aantal direct 
belanghebbenden groot is. Daarnaast 
wordt het gekenmerkt door een 
groot aantal beslissingen die voort-
durend genomen worden. Vanwege 
al deze factoren is het aanbrengen 
van veranderingen een complex 
proces, waarbij de belangen van alle 
stakeholders goed gewogen moeten 
worden. Een integrale en systemati-
sche benadering is daarom essenti-
eel, alsmede het bewustzijn dat het 
aanbrengen van veranderingen in de 
zorglogistiek in essentie een ingrij-
pend veranderingsproces is.

Optimalisatie van de zorglogistiek 
wordt behandeld aan de hand van een 
casus van GGZ Oost Brabant. Deze 
instelling heeft de afgelopen jaren een 
groot aantal zorgprogramma’s ont-
wikkeld en deze vervolgens vertaald 
naar zorgpaden. Deze wijze waarop 
de zorgpaden ontwikkeld en geïmple-
menteerd zijn en de resultaten die dit 
heeft opgeleverd, worden toegelicht.

en begeleidingstrajecten via internet 
startten eind jaren negentig met een 
100% online alternatief voor de bege-
leidings- en behandelgesprekken. 
Steeds meer zien we dat behandel-
modules, vragenlijsten, dagboeken 
en het eigen gezondheidsdossier via 
internettechnieken worden ontslo-
ten en een geïntegreerd onderdeel 
vormen van de behandeling. Deze 
mengvorm van online en offline 
interventies, ‘blended care’, lijkt de 
toekomst te hebben. Hiermee ont-
staat een uitdaging om de eHealth-
oplossingen waar nodig te integreren 
met het EPD en met het persoonlijk 
gezondheidsdossier van de patiënt. 
eHealth wordt ook gezien als een 
belangrijke vernieuwing om de in-
tensiteit van behandeling te verhogen 
en de therapietrouw te vergroten. 
Tegelijkertijd blijkt de opschaling en 
brede adoptie van eHealth op som-
mige onderdelen problematisch te 
verlopen en worden niet de succes-
sen geboekt die verwacht worden.  
De mogelijkheden, stimulansen 
en barrières voor het gebruik van 
eHealth zullen uitgebreid aan de orde 
komen, inclusief concrete voorbeel-
den van hoe eHealth in de huidige 
ggz-praktijk wordt gebruikt.

Sessie II – woensdag 14 november
n    Elektronisch patiëntendossier
n    Zorgpaden, planning en logistiek
n    Strategische personeelsplanning 

Elektronisch patiëntendossier
Voor het Elektronisch patiëntendos-
sier in de ggz is door GGZ Nederland 
een referentiemodel opgesteld 
(REPD), dat is gebruikt voor een  
gemeenschappelijke aanbesteding 
door een grote groep van instellin-
gen. De ambitie is om de omslag te 
maken van een EPD als een hulp-
middel voor registratie en documen-
tatie naar een hulpmiddel voor de 
zorgverlener in de interactie met de 
patiënt of cliënt. Kernpunten hierin 
zijn het behandelplan en het behan-
deldossier, waaruit kwaliteitsindi-
catoren en administratieve gegevens 
kunnen worden afgeleid. Inmiddels 
zijn we in het stadium van realisatie 

Strategische personeelsplanning 
Personeelsbeleid binnen de gezond-
heidszorg is een onderwerp vol 
paradoxen. Hoe kun je binnen de 
gegeven context van de zorginstelling 
de productiviteit en kwaliteit verho-
gen, kosten verlagen en de werksfeer 
verbeteren? Daarnaast vragen ver-
schillende ontwikkelingen en uitda-
gingen om een personeelsbestand en 
-beleid dat klaar is voor de toekomst. 
Hoe gaat u om met de schaarste op 
de arbeidsmarkt en de toenemende 
individuele initiatieven die worden 
genomen? Hoe speelt u in op vergrij-
zing? Hoe flexibel moet uw personele 
capaciteit nu en in de toekomst zijn? 
Hoe krijgt u gekwalificeerd personeel 
aan boord? Deze vragen komen aan 
de orde in de sessie over strategische 
personeelsplanning. U maakt kennis 
met de manier waarop u strategische 
personeelsplanning kunt gebruiken 
om dergelijke vragen beter te beant-
woorden en hiermee in staat bent om 
gerichte beslissingen te nemen op het 
gebied van de in-, door- en uitstroom 
van het personeel.

Sessie III – woensdag 12 december
n    Waarde en prestatiemanagement
n    Sourcing  en beheerconcepten
n    Samenvatting en verbinding ICT- 

thema’s aan strategische uitdagingen 
ggz-instellingen

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 prestatiemanangement. 
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.



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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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.

Sourcing en beheersconcepten
Door de snelle technologische ont-
wikkeling is het niet meer vanzelf-
sprekend dat ggz-instellingen hun IT-
infrastructuur en applicatielandschap 
zelf beheren. Als voorbeeld hiervoor 
geldt  cloudcomputing, waarmee een 
groeiend aantal IT-diensten geleverd 
wordt via het internet. Denk bijvoor-
beeld aan Amazon Web Services, 
Microsoft Online Services of Web2.0 
diensten die worden aangeboden via 
Facebook en Flickr. Bij elk nieuw 
informatiesysteem zal daarom ook 
steeds de vraag beantwoord moeten 
worden wat het meest optimale be-
heermodel is en hoe goed de bevei-
liging is. Bij dit onderdeel wordt een 
beeld geschetst van de technologische 
ontwikkelingen en welke bestuurlijke 
vraagstukken dit oplevert.

Samenvatting en verbinding ICT 
thema’s aan strategische uitdagin-
gen GGZ-instellingen
De bijeenkomst op 12 december 
sluiten we af met een overzicht van 
en samenhang tussen de behan-
delde ICT- thema’s. Door gerichte 
IT-governance wordt bewaakt dat 
de oplossingen ook daadwerkelijk 
bijdragen aan de doelstellingen van 
de zorgorganisatie. Deze mogelijk 
te behalen doelstellingen worden 
gepositioneerd tegen de achtergrond 
van de strategische uitdagingen waar 
de ggz-instellingen de komende jaren 
voor staan. Aan de hand hiervan 
ontstaan voor de deelnemende instel-
lingen de contouren van een nieuwe 
informatiestrategie en krijgt u een 
goed beeld van de bijdrage die u 
als bestuurder kunt leveren aan de 
totstandkoming en verwezenlijking 
hiervan.

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. 

Voornaam:

Achternaam:

Zorginstelling:

Portefeuille:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Ik neem graag deel aan de diners:     Ja/Nee

Dieetwensen: 

Factuurgegevens:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Handtekening:
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