
 

 

Leergang: Navigeren naar Digitale Volwassenheid 
Tijdens het NVZD Voorjaarscongres bleken bestuurders het met elkaar eens: De digitale revolutie 

speelt een cruciale rol bij het behouden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Digitaal is het nieuwe 

normaal. Duidelijk werd dat er voor de zorg nog een wereld te winnen is wanneer het gaat om het 

volwassen omgaan met de mogelijkheden van de Digitale Revolutie. 

Navigeren naar digitale volwassenheid is daarmee een belangrijk bestuurlijk thema geworden. Toch 

blijkt dit navigeren lastig. Digitale initiatieven worden nog weinig succesvol opgeschaald en het 

beheer van de status quo rondom de ICT lijkt alle beschikbare middelen in beslag te nemen. Er zijn 

de nodige obstakels op de weg naar digitale volwassenheid te overwinnen. Daarom organiseert de 

NVZD – in samenwerking met Capgemini – voor bestuurders in de zorg de leergang “Navigeren naar 

Digitale Volwassenheid”. Deze leergang vindt plaats in de periode november 2014 tot en met 

februari 2015. Tijdens deze leergang wordt u een programma aangeboden dat u als zorgbestuurder 

concrete handvatten geeft om een koers uit te zetten èn te houden op weg naar een digitaal 

volwassen zorgorganisatie.  

 

Het programma 

De leergang bestaat uit de volgende vijf Masterclasses: 

13 november 2014:   Startbijeenkomst “In de digitale versnelling” 

11 december 2014  Naar een slimmere bedrijfsvoering met behulp van Digital 

15 januari 2015  Digitale zorgdiensten voor uw cliënten 

29 januari 2015  Benutten van de mogelijkheden van Big Data 

12 februari 2015  Zorgen voor een veilige informatievoorziening 

 

Praktische Informatie 

Iedere Masterclass start om 15.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur.  

De bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van Zeist.  

De kosten voor deze leergang bedragen €1295,- (exclusief BTW). 

Aanmelden is mogelijk voor NVZD leden en kan door door een e-mail te sturen aan Sophie Bijloos 

van de NVZD: s.bijloos@nvzd.nl. Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt en bij de eerste 

vooraankondiging van de leergang was de belangstelling groot. Een snelle reactie is noodzakelijk om 

uw deelname te kunnen garanderen. 
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Toelichting Modules 

Masterclass 1: In de Digitale Versnelling 

Het thema Digitaal staat onmiskenbaar op de bestuurlijke agenda. Het blijkt een bestuurlijk lastig 

thema. Veel energie en budget gaan zitten in het draaiend houden van de huidige situatie. Hoewel 

de ambitie vaak aanwezig is om ICT meer te laten betekenen voor cliënten, medewerkers en 

daarmee voor de zorgorganisatie, blijkt de praktijk vaak weerbarstig. In deze eerste module van de 

leergang “Navigeren naar digitale volwassenheid” nemen wij u mee in de (historische) context: Wat 

is de mate van volwassenheid van ICT in de zorg en hoe is de huidige situatie tot stand gekomen? 

Daarna gaat de blik vooral naar voren: wat houdt ons tegen om in de Digitale Versnelling te gaan en 

hoe nemen we die obstakels weg? Hoe geven we innovatie van processen en ICT een herkenbare 

plek binnen de zorgorganisatie? Welke voorbeelden uit de zorg en andere sectoren kunnen ons 

daarbij inspireren en wat was de rol van de bestuurder om deze successen tot stand te brengen?  

Masterclass 2: Naar een slimmere bedrijfsvoering met behulp van Digital 

De financiële druk op zorginstellingen én hun behoefte om meer verantwoordelijkheden en dus ook 

bevoegdheden neer te leggen bij de medewerkers die dicht bij het zorgproces staan, vereisen 

nieuwe concepten voor de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Een verdere digitalisering van de 

bedrijfsvoering speelt hierbij een belangrijke rol. Digital concepten leiden tot een aanzienlijke 

verbetering van de doelmatigheid van de ondersteunende processen, maar even zo belangrijk ook 

tot een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van de interne dienstverlening. Zorgprofessionals en 

lijnmanagement kunnen hun tijd en aandacht beter concentreren op waar het om gaat: het verlenen 

en organiseren van de zorg. In Masterclass 2 wordt u meegenomen in het toepassen, organiseren en 

duurzaam beheersen van digital technologie als instrument om de bedrijfsvoering in uw instelling te 

stroomlijnen. 

Masterclass 3: Digitale Zorgdiensten voor uw cliënten 

De opmars van Digital is onstuitbaar. Overal om ons heen, van grootwinkelbedrijf tot 

plattelandsgemeente, zien we organisaties hun best doen om klanten en consumenten in de digitale 

wereld te ontmoeten, te verleiden en daadwerkelijk van dienst te zijn. Klanten zijn inmiddels 

gewend om via internet, smartphone of tablet hun zaken te regelen. Deze manier van werken is in 

de zorg ook goed voorstelbaar. Zo blijken online anamnese, beeldbellen, een marktplaats voor 

buddyzorg, zelf meten van lichaamsfuncties in combinatie met fysieke ontmoetingen veel waarde 

voor de cliënt op te leveren. Maar hoe organiseer je dit op een manier die ook de zorgprofessional 

enthousiasmeert en de instelling profijt oplevert? En kun je de cliënt mobiliseren om deze 

initiatieven binnen de eigen organisatie te laten groeien en bloeien? Masterclass 3 gaat aan de hand 

van praktijkvoorbeelden uit de zorg en best-practices uit andere sectoren in op de mogelijkheden en 

opbrengsten voor u als zorgbestuurder om stappen te zetten in het organiseren van digitale 

zorgdiensten met uw cliënten. Digitale inspiratie voor uw cliëntenzorg! 

 



 

 

Masterclass 4: Benutten van de mogelijkheden van Big Data 

In de zorg doet ‘Big Data’ rap zijn intrede in onderzoek en patiëntenzorg; de mogelijkheden er van 

voor het verbeteren van de zorg worden hoog ingeschat. Big Data verwijst naar de enorme explosie 

van gegevens, die door grotere opslagmogelijkheden en automatisering van processen (bijvoorbeeld 

EPD en ECD, het toepassen van nieuwe technologie (zoals RFID, digitale sensoren) en externe 

gegevens (bijvoorbeeld via internet, social media, Persoonlijk Gezondheiddossier en personal 

devices zoals smartphones en sensoring) beschikbaar komen. In deze Masterclass schetsen wij met 

enkele externe sprekers aansprekende ontwikkelingen en de valkuilen en uitdagingen van Big Data. 

Ook gaan wij met u na hoe in uw organisatie een visie en beleid kunt ontwikkelen en welke stappen 

u concreet kunt nemen om succesvol gebruik te maken van de kansen van big data.  

Masterclass 5: Zorgen voor een veilige informatievoorziening 

De toenemende digitalisering binnen zorginstellingen biedt hen grote kansen om effectiever en 

efficiënter te zijn in hun zorgplicht. Naast kansen biedt de toenemende digitalisering helaas ook 

bedreigingen, zoals ongeautoriseerd toegang tot patiëntengegevens. De toenemende digitalisering 

is alleen mogelijk met voldoende digitale weerbaarheid en veerkracht. Cybersecurity is een 

randvoorwaarde, die bestuurlijke aandacht en borging behoeft om ‘in control’ te blijven. Het is 

echter geen geïsoleerde activiteit, maar ligt dicht aan tegen IT en digitalisering, maar ook tegen 

integraal veiligheid- en crisismanagement. 


