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Digitalisering & IT Strategie
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Quotes van cliënten, verwanten en medewerkers:

“Wat ik terug wil zien in de 
D&I strategie? Dat werknemers 

(begeleiders en persoonlijk 
begeleiders) betrokken worden in wat 

er nodig is op de werkvloer. En dan ook 
van verschillende woningen. Begeleiders 
bij Intensieve Zorg hebben andere vragen 
dan begeleiders van ouderen. We willen 

betrokken worden en meedenken om 
het zo praktisch mogelijk te maken 

voor op de werkvloer.”

“Eigen regie 
is voor heel veel 

cliënten echt heel 
belangrijk. Dat hoor 

ik heel vaak!” “Kan het 
vereenvoudigd 

worden, dat er minder 
administratieve taken zijn? 

Kan de zorgapp bijv. Caress Basis 
overnemen? Of dat de Facturatie 

eenvoudiger kan? Blijf 
innoveren, het is wel de 

toekomst!”

“Ik heb er elke 
dag last van dat ik de 

lampen op mijn kamer 
niet zelf aan en uit kan 

zetten. Kunnen jullie mij 
daar mee helpen?”

“De cliënt centraal 
betekent voor mij dat 

je digitalisering inzet om 
cliënten een zinvoller leven te 

geven. Dat zij dingen kunnen die ze 
zonder digitalisering niet zouden 

kunnen. Daarmee draag je echt 
bij aan een goed leven voor 

cliënten.”

“Ik zie graag een 
omvattende visie 

op het gebruik van wat 
we nu hebben; simpeler en 

geïntegreerder. Geen IT waar 
dat niet nodig is, denk 

met name aan het 
zorgproces.”

“Prachtig hoe veel op een 
geweldige wijze binnen s Heeren 

Loo geregeld is, ook op gebied van software. 
Naast Z-verpleegkundige ben ik ook ouder van 
een 40-jarige zoon die op één van onze locaties 

woont. Op het gebied van Caress en de driehoek: 
Software Ontwikkelaars en Ervaringsdeskundigen 
kunnen elkaar versterken. Zo ben ik blij dat nu de 

voornamen van de medewerkers in de rapportages staan. 
En verder: het digitaal inzetten van korte overzichtelijke 

lijnen om zo tot besparingen te komen. Er zijn wel 
voorbeelden te noemen waarbij de (oude) korte 

lijntjes van kleinschaligheid het afgelopen 
jaar financieel voordeel gegeven 

hebben voor de organisatie.”
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In de zorg (care en cure), en dus ook bij ’s Heeren Loo, wordt veel verwacht van 
digitalisering. Maar we zijn nog zoekend naar de precieze impact op onze zorg 
en bedrijfsvoering. Duidelijk is dat we in feite met een dubbele uitdaging te 
maken hebben. Aan de ene kant weten we dat digitale zorg mensgericht, dichtbij 
en persoonlijk kan zijn; hoe zetten we digitale middelen in om de kwaliteit 
van zorgen te blijven waarborgen? Aan de andere kant zijn de demografische 
ontwikkelingen zorgwekkend en is het ook pure noodzaak om digitalisering slim 
in te zetten om überhaupt onze zorg te kunnen leveren. De overtuiging is dat 
meegroeien in de digitale ontwikkeling en op punten smaakmaker zijn, voor  
’s Heeren Loo geen optie maar een noodzakelijke realiteit is. 

Digitalisering, of digitale transformatie, betekent voor ’s Heeren Loo dat we digitale middelen 
niet alleen voluit gaan benutten om prestaties te verbeteren maar ook om soms zelfs compleet 
nieuwe dienstverlening te laten ontstaan. 

Digitalisering bij ’s Heeren Loo is een digitale werkplek die tijd- en plaats onafhankelijk 
(samen)werken mogelijk maakt en zorgt dat, zelfs in tijden van crisis, altijd (samen)
gewerkt kan worden. Maar meer dan ooit is het daarmee ook een ’vanzelfsprekende’ 
vereiste aan collega’s in hun dagelijks werk om met die middelen om te kunnen 
gaan en digitaal leiderschap te tonen. Het maakt ook nieuwe (hybride = gemixt 
digitaal en fysieke) zorgvormen mogelijk. Maar welke zetten wij in, en welke nieuwe 
zorgmogelijkheden ontstaan er die onze positie als ’s Heeren Loo kunnen versterken?  

Digitalisering bij ’s Heeren Loo is een elektronisch dossier dat het zorg- en 
begeleidingsproces optimaal ondersteunt en verbonden is met andere belangrijke 
systemen. Dat vraagt om eenvoudige en standaard koppelmogelijkheden. En als er een 
landelijke ontwikkeling gaande is van samenwerkingsverbanden in de regio’s, kunnen 
wij dan mee in de vanzelfsprekende uitwisseling van gegevens die dat vraagt? Vragen 
WLZ en sociaal domein om verschillende oplossingen? Kunnen we indicaties maximaal 
benutten door digitale middelen?  

Inleiding
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We moeten bij digitalisering rekening houden met het feit dat we als organisatie meer en meer 
in een ecosysteem om de cliënt heen terecht komen. In dat ecosysteem mogen onze cliënten 
en verwanten verwachten dat ze overal en altijd inzicht hebben in de voor hen relevante 
informatie omtrent hun leven, en alle professionele (intra-en extramurale) en informele zorg 
die aan hen verleend wordt. Een uiting hiervan is bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling 
van Persoonlijke Gezondheids-Omgevingen. Voor ’s Heeren Loo betekent dit dat we in 
staat moeten zijn om snel en betrouwbaar de gegevens uit verschillende werkstromen en 
informatiesystemen aan elkaar te verbinden.

Daarnaast is er ook nog de reguliere werkelijkheid van techniek: naarmate we meer 
digitaliseren en automatiseren is er groeiende operationele impact op de continuïteit van de 
zorgverlening als gevolg van cyberincidenten en technische verstoringen, maar ook als gevolg 
van menselijke fouten. Aandacht voor de randvoorwaarden informatiebeveiliging en privacy 
is daarmee cruciaal.

En ten slotte verandert ook de zorg zelf in hoog tempo. De behoefte aan zorg en dagbesteding 
op afstand neemt toe en wordt mogelijk gemaakt dankzij innovaties die een extra stimulans 
hebben gekregen in de COVID-19 periode. Preventie, diagnosestelling, behandeling en 
gemonitorde verzorging hebben een digitaal karakter gekregen. Datzelfde geldt voor de 
dagbesteding. Het is nu tijd om dat te borgen. 

Om digitalisering goed vorm te geven en te begeleiden hebben we een meerjarig 
toekomstbeeld en een grove routekaart gemaakt; de D&I-strategie. Die routekaart geeft ons 
richting door heldere keuzes en sterkt ons in de basishouding dat wij kansen willen omzetten 
in bestendige zorgvormen, juist waar we dat op dit moment lastig vinden.

Digitalisering bij ’s Heeren Loo is een digitale cliëntomgeving die de communicatie in 
de driehoek verbetert en de regie van de cliënt versterkt. Maar hoe zorg je ervoor dat dit 
ook echt betekent dat er meer regie bij de cliënt en verwant komt te liggen? En zou het 
kunnen zijn dat de introductie van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving maakt dat 
wij onze processen sneller moeten aanpassen dan we nu kunnen? En leggen we daarbij 
de focus op vastleggen van alle handelingen, of juist op het monitoren van afwijkingen? 
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Uitgangspunt hierbij is dat we ons in deze strategie niet richten op specifieke initiatieven 
maar op gemene delers. Wij stellen daarbij de cliëntreis centraal, die bepaalt de hoofdlijn 
van onze digitale inrichting. Primair gaan we hierbij uit van intramuraal en extramuraal als 
‘hoofdreis’, indien noodzakelijk verder specifiek gemaakt.

Andere belangrijke uitgangspunten zijn:
• We redeneren vanuit de Koers en strategische doelstellingen van ’s Heeren Loo;
• We geven een antwoord op de vraagstukken die breed binnen ’s Heeren Loo spelen;
• We ondersteunen de leefwereld en houden rekening met de systeemwereld;
•  Er is balans in aandacht voor ‘automatiseren’ en ‘digitale transformatie’; de twee 

hersenhelften van digitalisering:
 •  Automatiseren (traditionele IT) is processen op orde brengen, richtlijnen en kaders, 

standaardiseren, automatiseren en stabiele diensten leveren.
 •  Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze 

organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende 
digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde 
en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer 
journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en 
maatschappij.
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Leeswijzer
In dit document schetsen we allereerst een aantal uitdagingen waar ’s Heeren Loo op het 
gebied van digitalisering mee te maken heeft. Deze uitdagingen, en de dilemma’s waar we voor 
gesteld zijn, geven inhoudelijk richting aan de D&I strategie. Het zijn als het ware de vragen 
waarop we met deze strategie antwoord willen geven.

De strategie zelf wordt gevormd door 7 thema’s. In deze thema’s worden de strategische doelen 
zichtbaar voor de komende jaren en is uitgewerkt hoe we deze doelen willen bereiken. Daarbij 
wordt telkens de link gelegd met andere trajecten en documenten die van belang zijn voor 
digitalisering, bijvoorbeeld:
• De koers en Teams sterker maken
• Het programmaplan Innovatie;
• De HR visie en strategie; 
• Het programma Digitaal Kompas;
• De ’s Heeren Loo (informatie-)architectuur;
• Het informatiebeveiligingsbeleid.
Daarnaast is er bij de totstandkoming van de strategie rekening gehouden met de eisen van 
het toetsingskader van de IGJ ten aanzien van digitalisering en is gekeken naar de Visie op 
digitalisering van de VGN; waaraan we ook actief bijdragen.

De eerste stappen in de richting van de strategische doelen zetten we al dit jaar (in 2021).  
Deze zijn in het hoofdstuk ‘Eerste resultaten per thema’ al concreter uitgewerkt.

Ten slotte staan we stil bij de impact van deze D&I strategie op ’s Heeren Loo: wat vraagt 
realisatie van de D&I strategie en wat moeten we als organisatie kunnen om uitvoering te 
geven aan de strategie?
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Trends en ontwikkelingen 
binnen en buiten  
’s Heeren Loo:  
10 uitdagingen
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De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en digitalisering is 
inmiddels niet meer weg te denken uit ons leven. En ook de zorg verandert; in 
de focus die de zorg heeft, in de manier waarop we zorg verlenen en ook in de 
mensen waarmee we dat doen. En ten slotte verandert ’s Heeren Loo zelf ook; 
onze Koers is in beweging en ons inrichtingskader beweegt mee.

Ontwikkelingen in de zorg
Zorg wordt individueler, de vraag laat meer diversiteit zien, dat betekent een omschakeling 
aan de zorgorganisatiekant van aanbodgericht naar vraaggericht, meer maatwerk in de 
zorgbepaling voor een cliënt. De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling waarin 
scherp gekeken wordt welke zorg (zowel curatief als voor zorg en begeleiding) door de juiste 
partij tegen aannemelijk (lees aantrekkelijke) kosten geleverd kan worden. Dus niet elke 
zorgorganisatie levert alles, maar specialisatie en flexibele zorginzet waardoor meer zorg op 
maat rondom een cliënt in netwerkvorming georganiseerd wordt. Meer samenwerken dus, 
met meer uitwisseling van data tot gevolg. Dit betekent ook iets voor de rol van zorgverlener, 
je moet acteren in een netwerk, je neemt niet de hele cliëntvraag over maar faciliteert in een 
netwerk op unieke toegevoegde waarde. 

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn waarden die steeds meer aan gewicht winnen vanuit 
cliëntperspectief. Waar de trend in de curatieve zorg neigt naar positieve gezondheid is de 
vertaling voor de gehandicaptenzorg merkbaar in het sturen op mogelijkheden en participatie. 
Uitkomsten die steeds meer door cliënten worden aangegeven en beoordeeld.

En dit alles in de macro-economische setting waarin sturen op kosten en efficiency een 
gegeven is voor de komende jaren. De zorgvraag neemt toe, het aantal zorgprofessionals 
neemt af en de kosten kunnen niet in eenzelfde tempo stijgen. Dus creativiteit en 
ondernemerschap wordt een uitdaging voor de zorgaanbieder die een gezond bedrijf  
wil runnen.

Technologische ontwikkelingen
Vakanties boeken en boodschappen doen we online, betalen ook. Onderzoek laat zien dat veel 
voorheen analoge diensten niet meer bestaan en de digitale variant is de norm geworden. Dit 
geldt ook voor de medewerkers en cliënten in de zorg. In een ander tempo en in aangepaste 
vorm. Maar een versnelling gaat de komende jaren op dit gebied merkbaar zijn, de COVID-19 
crisis versterkt dit beeld alleen maar.

AI (Artificial intelligence / kunstmatige intelligentie) en big data zijn de sleutel tot succes in bv. 
de markten voor online verkoop. Maar patroonherkenning in onze digitale dossiers gaan een 
ongekende toevoeging zijn voor onze zorgverleners. Ook ontwikkelingen als SAAS (afname van 
diensten ipv producten), social media, consumentenapps en bv. serious gaming en VR zijn de 
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Balans tussen zelfstandigheid / eigen regie en kwaliteit van zorg
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke thema’s voor onze cliënten die 
niet voor niets zijn opgenomen in de missie en visie van ’s Heeren Loo. Digitalisering 
biedt oneindig veel mogelijkheden om de zelfregie van de cliënt te vergroten zodat de 
cliënt zelf kan kiezen en meebeslissen. Maar hoe kunnen we tegelijkertijd de hoogste 
kwaliteit van zorg blijven leveren? Want hoewel digitale zorg heel dichtbij is (omdat er 
meer contact is met cliënten) kan de extra vrijheid voor de cliënt in fysieke zin ervaren 
worden als ‘op meer afstand komen te staan’. Dit stelt extra eisen aan digitalisering; 
zowel in ethische als in technische zin.

De juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden
Met de toename van het aantal zorgvormen, de nieuwe mogelijkheden van zorg op 
afstand en de toename van netwerkzorg rondom de cliënt, wordt ook een groot beroep 
gedaan op digitalisering. Hoe kunnen we de juiste zorg op de juiste plek ondersteunen 
en mogelijk maken met digitalisering en hoe zorgen we dat onze professionals in deze 
flexibele veelvormige zorgwereld de juiste informatie tot hun beschikking hebben om de 
beste zorg te kunnen bieden?

Minder handen moeten mooi werk maken
Bij een toename en intensivering van de zorgvraag en een afname van het aantal 
zorgprofessionals zien we dat het op de werkvloer gaat knellen. Digitalisering biedt 
verschillende mogelijkheden om met minder mensen dezelfde kwaliteit van zorg 
te bieden. Doordat het werk eenvoudiger wordt met digitalisering of doordat werk 
zelfs helemaal wordt overgenomen door bijvoorbeeld robots. Waar zet ’s Heeren 
Loo de komende tijd op in en welke processen kiezen we? Een extra uitdaging 
voor digitalisering die samenhangt met de tekorten aan zorgprofessionals is dat er 
allerlei ‘andere vormen’ van dienstverbanden ontstaan. Flexibel kunnen werken en 

Uitdaging

1

Uitdaging

2

Uitdaging

3

wereld van de zorg allang binnen getreden en maken dat cliënten veel breder gebruik kunnen 
maken van alles wat in de zorg voor handen is.

Een aantal van deze ontwikkelingen zijn weliswaar de pilotfase nog maar nauwelijks 
ontstegen, de komende drie tot vijf jaar mag de zorg zich opmaken voor de implementatie van 
domotica (leefcirkels, slimme woningen), robotica en andere eHealth mogelijkheden. Anders 
gaan werken en niet van een dossier een digitaal schriftje maken wordt de sleutel tot succes. 
Aangepast gedrag van de professional én de cliënt/verwant is daarin cruciaal. Kunnen, willen, 
durven en doen zijn sleutelwoorden!

Uitdagingen
Al deze veranderingen stellen ons voor uitdagingen. Deze uitdagingen zijn:
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eenvoudig zorgprofessionals aan zorgvraag kunnen koppelen leidt direct tot een 
digitaliseringsvraagstuk.

Om wie draait het?
Digitalisering heeft verschillende doelgroepen. Welke doelgroep laat je leidend zijn 
in de digitalisering: de behandelaren (die een op eigen discipline geënte reis willen 
met eigen processen en systemen), de cliënt / verwant (die medisch en niet medisch 
op één plek wil) of de begeleiders die actiegerichte informatie in hun dagelijkse werk 
centraal stellen? Weten we dit te vertalen naar een systeemlandschap dat past bij al deze 
behoeften of moet er gekozen worden? Dit roept ook een vraagstuk op van specialisatie 
versus generalisatie: zoeken we naar een one-size fits all oplossing of kunnen we ook 
ruimte geven aan specifieke wensen van de verschillende doelgroepen? En welke 
dwarsdoorsnede maken we dan: cliënten naar zorgvorm of zorgpad, medewerkers naar 
beroepsgroep of juist naar werksetting?

Regionale samenwerkingsverbanden in een landelijk dekkende organisatie
In de regio ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden die waardevol zijn voor 
onze zorg maar ons ook voor uitdagingen en eisen stellen. Want we willen samenwerken 
en dus ook informatie met elkaar uitwisselen. En er ontstaan nieuwe processen en 
afspraken die niet persé hetzelfde zijn als de ’s Heeren Loo processen en afspraken. 
Tegelijkertijd zijn wij een landelijke organisatie en zoeken we in zorg en bedrijfsvoering 
(en dus ook in de bijbehorende digitalisering) naar zoveel mogelijk uniformiteit. Hoe 
verhouden wij ons tot regionale samenwerking in een landelijke organisatie en wat 
betekent dit voor digitalisering?

De noodzaak van digitaal vaardige medewerkers
Goede digitale vaardigheden zijn een must in onze digitale zorgwereld. Je zou dit dus  
ook als uitgangspunt of zelfs ingangseis voor nieuwe medewerkers willen hanteren.  
De HR visie en strategie geven hierin richting; daarin zeggen we: “We omarmen de 
techniek van morgen”

Techniek is misschien niet waar je hart ligt, maar we hebben het nodig om het leven van 
de cliënt te vergemakkelijken. Daarin wachten we niet af, maar onderzoeken we actief 
welke mogelijkheden de nieuwe technologieën ons bieden. Vanzelfsprekend is en blijft 
de menselijke aandacht van zorgprofessionals onmisbaar voor cliënten. De techniek kan 
ons daar wel enorm bij helpen.

Maar in de markt is nu al te weinig gekwalificeerd personeel en we hebben de grootste 
moeite om goede mensen aan te nemen. Waar vinden we elkaar als werkgever en 
werknemers wanneer de digitale omgeving een ‘unieke’ kwaliteit van ’s Heeren Loo is en 
aan de andere kan als grote ‘last’ wordt ervaren?

Uitdaging

4

Uitdaging

6

Uitdaging

5
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Wiens wil is wet?
Standaardisatie is van belang voor het koppelen van systemen en informatie en daarmee 
ook voor het flexibiliseren van ons applicatielandschap. Leveranciers in de ICT-markt 
voor de Zorg bedienen een relatief kleine markt (gegeven onder meer de Nederlandse 
wetgeving). Ze geven in hun roadmaps weliswaar steeds aan te willen standaardiseren 
op gegevensontsluiting en investeren hier ook in, maar hebben op dit moment nog 
niet altijd de mogelijkheden (ook door wet- en regelgeving) om een grote omwenteling 
te maken op dit punt. Op deze manier kunnen we (’s Heeren Loo en ook andere 
zorgverleners en partners) niet wendbaar genoeg inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
In hoeverre past dat bij de strategie van ’s Heeren Loo? Moeten wij blijven volgen wat 
leveranciers ons bieden of volgen of maken we andere keuzes?

Duurzaam financieel gezond blijven
Door een toenemende zorgvraag en complexiteit van zorg en een afname van het aantal 
zorgprofessionals hebben we de afgelopen tijd een behoorlijke stijging in kosten voor 
de zorg gezien. Onze zorg wordt te duur en de roep om verdergaande standaardisatie 
wordt steeds luider. Maar aan de andere kant is er ook een maatschappelijke vraag 
naar personalisatie van de zorg. Hoe gaan we hiermee om en wat vraagt dat van 
digitalisering? En, is het blijven investeren in ‘stenen’ in het licht van de discussie 
over de juiste zorg op de juiste plek nog valide? Of investeer je in plaats daarvan 
in digitalisering en beperk je je als zorgorganisatie tot waar je van bent, namelijk 
uiteenlopende disciplines om zorg te kunnen leveren waar de cliënt zich ook bevindt?

Het vasthouden van een nieuwe manier van werken
Digitalisering wordt meer en meer onderdeel van ons werk; zowel in de zorg als in 
ondersteunende functies. Dit stelt eisen aan onszelf en aan onze werkomgeving. Tijdens 
de Coronacrisis hebben we met elkaar in korte tijd een hele andere manier van werken 
aangeleerd. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor uitdagingen en er zijn ook veel 
positieve effecten van het werken in Corona-tijd. Hoe zetten we de geleerde lessen en 
creativiteit om in permanente toepassingen? En ondersteunt digitalisering  
dit voldoende?

Innovaties opschalen
Binnen ’s Heeren Loo is, met het programma Innovatie, een innovatie-jaarplan en een 
innovatie-budget ruim voldoende aandacht voor innoveren. Innovaties blijven echter  
nog te veel in de innovatiefase hangen, zijn veelal gericht op één of enkele cliënten 
en blijken moeilijk op te schalen binnen de organisatie. Om daadwerkelijk waarde uit 
innovaties te halen is het cruciaal dat deze innovaties worden ingezet waarbij een 
werkproces echt transformeert.

Uitdaging
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Zorg = digitalisering:  
7 thema’s voor ’s Heeren Loo



14 

In veel van de geschetste uitdagingen komen dilemma’s naar voren.  
Omgaan met dilemma’s vraagt om het maken van keuzes en deze keuzes,  
die zijn weergegeven in 7 thema’s, geven richting aan digitalisering  
binnen ’s Heeren Loo.

Voor de komende drie tot vier jaar zijn 7 digitale thema’s benoemd. Deze thema’s vormen 
samen de digitale strategie van ’s Heeren Loo. Vier van de zeven thema’s raken heel direct 
aan ons primaire zorgproces, de andere drie thema’s gaan over belangrijke randvoorwaarden, 
werkwijzen of manieren waarop we digitalisering vanuit de organisatie willen ondersteunen. 
De samenhang tussen uitdagingen en thema’s is weergegeven in een matrix en opgenomen in 
bijlage 2.

De beschrijving van de thema’s volgt telkens dezelfde opbouw. Allereerst de beschrijving 
van het thema; de ‘managementsamenvatting’ die gevoel moet geven bij het belang van 
het thema, de belangrijke keuzes die we als organisatie maken en de digitale doelen die we 
komende jaren willen behalen. Vervolgens wordt beschreven waarom dit thema belangrijk 
is voor ’s Heeren Loo: “Omdat…”. In de toelichting volgt een uitgebreidere beschrijving met 
de afwegingen en keuzes die binnen het thema zijn gemaakt. En ten slotte is onder ‘Hoe?’ te 
lezen welke concrete doelen bij dit thema passen. Soms al beschreven als een actie voor de 
komende jaren.

Digitale doelen 
in thema’s

Keuzes

Uitdagingen  
en dilemma’s

Ontwikkelingen
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We onderscheiden verschillende vormen van digitalisering:
• Digitalisering als een technische injectie in een bestaand proces;
• Digitalisering die leidt tot een ‘redesign’, dus het herontwikkelen, van een proces;
• Digitalisering als disruptieve kracht in de organisatie: digitale transformatie.

Binnen de thema’s wordt ingezet op deze verschillende niveaus van digitalisering. Een matrix 
met digitale doelen ingedeeld naar digitaliseringsvorm is opgenomen in bijlage 3. De nadruk 
ligt op het ‘redesign’ van processen en dan met name op standaardisatie en vereenvoudiging 
van processen in de zorg en bedrijfsvoering. Daarmee is ‘vereenvoudiging’ een rode draad in 
deze strategie.

Een andere rode draad is ‘wendbaarheid’: veel van de thema’s zijn gericht op het beter en 
sneller kunnen inspelen op behoeften binnen onze organisatie (van cliënten, medewerkers, 
verwanten) en buiten (netwerkpartners, de wetgever, het maatschappelijk debat).

Vereenvoudiging en wendbaarheid zijn echter alleen mogelijk wanneer het fundament daarvoor 
op orde is. Zowel onze manier van samenwerken en veranderen, onze infrastructuur en de 
ondersteuning van medewerkers om ‘mee te kunnen in digitalisering’ zijn van groot belang.

Focus D&I strategie
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Beschrijving thema
De cliënt staat centraal. Letterlijk, als de centrale actor in het formele en informele netwerk 
om hem / haar heen. Maar ook figuurlijk omdat digitalisering de zelfredzaamheid en de 
eigen regie van de cliënt vergroot. De cliëntreis staat daarbij centraal, en we ontsluiten 
alle kennis en informatie die daarvoor nodig is op een zo eenvoudig mogelijke manier 
voor de driehoek: medewerker, cliënt en verwant. Daarom richten wij ons op een goede 
uitwisseling van informatie en ondersteuning van het netwerk door de ontwikkelingen van 
een Cliënten- en Verwantenplatform (waarmee we ook invulling geven aan een Persoonlijke 
GezondheidsOmgeving). Zo maken we de dialoog mogelijk, vergroten we de transparantie 
en dragen we bij aan het actief meekoersen. Omdat de primaire focus van digitalisering voor 
’s Heeren Loo de cliënt in de cliëntreis is, zijn we bereid om, waar dat niet met standaard 
oplossingen mogelijk is, voor optimale ondersteuning van cliëntgroepen en hun netwerk ook 
onze processen en systemen vergaand aan te passen.

Waarom?
Omdat de cliënt steeds meer in regie komt over zijn / haar eigen zorg, ontstaat er een netwerk 
van zorgverlening binnen onze organisatie (zoals tussen zorg en ’s Heeren Loo onderwijs) en 
over de grenzen van ’s Heeren Loo heen. Deze beweging dwingt tot anders en open organiseren 
om het integrale cliëntbeeld voor alle bij de cliënt betrokken zorgprofessionals te faciliteren. 
Ook het informele netwerk (verwanten) stelt eisen aan ’s Heeren Loo: zij willen op de hoogte zijn 
en betrokken blijven bij het leven van onze cliënten. Cliënten zelf geven duidelijk aan vooral in 
praktische zin minder afhankelijk te willen zijn van hun begeleiders en anderen om hen heen.

De cliënt aan het roer

Thema

1
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Omdat we vanuit de belofte van een goed leven voor de cliënt het vergroten van de 
zelfredzaamheid en de regie van de cliënt in het eigen formele en informele netwerk 
nastreven, zijn onder dit thema ‘De cliënt aan het roer’ digitale doelen gesteld die  
hieraan bijdragen.

Toelichting
Digitalisering moet de samenwerking in de driehoek en het goede leven van de cliënt versterken. 
Om dat goed te kunnen doen, is het ook belangrijk om de behoeften uit de formele (zorg) en 
informele omgeving goed te begrijpen en hierover dus in gesprek te zijn met cliënten en 
verwanten zelf. We beloven dat waar digitalisering de leefwereld van de client raakt, cliënten en 
verwanten altijd betrokken zijn bij de ontwikkeling.

De behoeften van de cliënt komen zoveel mogelijk samen in de cliëntreis. Binnen 
de cliëntreizen kunnen we op verschillende manieren differentiëren. We zullen voor 
digitalisering in ieder geval het onderscheid maken tussen intramuraal en extramuraal 
(ambulant). We differentieren verder aan de hand van doelgroepen of zorgpaden en betrekken 
daarbij ook de verschillende ‘diensten’ die sHL aan cliënten biedt (denk aan begeleiding, 
behandeling, dagbesteding, onderwijs, etc.).

De cliëntreis is vervolgens weer leidend in de optimale digitale ondersteuning van de zorg 
aan de cliënt. Zo wordt het bredere (zorg)netwerk om de cliënt een belangrijke factor in 
digitalisering. Digitalisering moet ons dus in staat stellen zowel de formele (professionele) 
uitwisseling van informatie over de cliënt als de informele behoeften in het netwerk te 
ondersteunen, via onder andere een platform (zoals een PGO). Dit vraagt om toegang tot 
de data uit onze systemen. Door het ontkoppelen van de data uit onze systemen, creëren 
we betere mogelijkheden om informatie uit allerlei interne en externe bronnen met elkaar 
te combineren en daarmee het netwerk rondom de cliënt van alle relevante informatie te 
voorzien. Daarvoor is het inrichten van een integratieplatform in het digitale fundament een 
noodzakelijke voorwaarde (zie Thema Het Digitale Fundament).

Omdat we cliëntgroepen en hun netwerk (dus ook de zorgmedewerkers) via hun cliëntreis 
optimaal willen ondersteunen zijn we ook bereid onze processen en systemen vergaand aan 
te passen. Omdat de specifieke cliëntreis daar om vraagt of omdat het proces van begeleiding, 
verzorging of behandeling daarmee beter ondersteund is. Dat kan ook betekenen dat we zelf 
applicaties of een ‘schil’ om applicaties heen bouwen om gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Ondersteuning van de cliënt om zelf in regie te zijn over zijn leven beperkt zich niet tot de 
ondersteuning van de cliënt in zijn netwerk. Cliënten geven aan dat meer zelfredzaamheid 
hun eigenwaarde vergroot en hun leven zinvoller maakt. Digitalisering is daarom ook gericht 
op het vergroten van de zelfredzaamheid, de directe inspraak en invloed van de cliënt en op 
het verkleinen van de afhankelijkheid van de zorgaanbieder. Dit is terug te zien in allerlei 
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praktische oplossingen in het leven van de cliënt waarvoor met Digitale cliënt voorzieningen 
de afgelopen jaren een basis is gelegd.

Ook initiatieven vanuit innovatie en domotica, zowel landelijk als regionaal zijn gericht op 
het vergroten van de zelfredzaamheid. We zetten domotica nu met name in ten behoeve 
van de zorgalarmering in de intramurale setting, maar er liggen ook volop kansen om 
domotica als bron van inzichten in te zetten ter ondersteuning van het invullen van meer 
persoonsgerichte zorg binnen en buiten de muren van ’s Heeren Loo.

Om de cliënt daarnaast te helpen in het actief meekoersen, wordt de informatievoorziening 
versterkt maar wordt vooral ook de dialoog mogelijk gemaakt. De cliënt en/of verwant wordt 
maximaal in staat gesteld gegevens beschikbaar te stellen aan en te ontvangen van ’s Heeren 
Loo. Daarmee wordt ook gewerkt aan meer transparantie in het zorgproces van de cliënt voor 
de cliënt en/of verwant, maar ook voor de zorgmedewerkers.

Digitalisering is een belangrijke drijvende kracht voor innovatie, maar we vragen ons wel altijd 
af wat de waarde en de werkelijke verandering door het gebruik is in de driehoek (de sociale 
kant van innoveren). Een soms zeer waardevolle technische injectie zoals de introductie 
van beeldzorg is vanuit bedrijfsvoeringsperspectief heel gewenst. Zoals in de regio Zeeland 
bijvoorbeeld waar een tekort aan AVG artsen middels digitalisering (zorg op afstand) deels 
kan worden opgevangen. Maar in de driehoek kan het juist zorgen voor eenzaamheid en 
verminderd contact tussen zorgprofessionals.

Waar digitalisering steeds meer onderdeel wordt van het leven, en dus ook het privéleven, 
van de cliënt, stellen we ons bij iedere digitale oplossing de vraag of het onderdeel is van de 
zorg en daarmee van de dienst die ’s Heeren Loo biedt. We ondersteunen en begeleiden bij 
alle digitale oplossingen (binnen de ’s Heeren Loo zorgsituatie) maar kunnen niet alles als 
standaardoplossing aanbieden en bekostigen.
Omdat met het centraal stellen van de cliënt bij digitalisering ook steeds meer toepassingen 
voor cliënten en verwanten zelf (zoals een platform of domotica oplossingen) worden 
geïntroduceerd, verbreedt het digivaardigheid-vraagstuk ook verder van medewerkers naar 
cliënten en verwanten.
 
Hoe?
•  Op een andere manier communiceren met de driehoek: we starten met ‘klankborden’ met 

cliënten, verwanten en medewerkers om onderwerpen rondom digitalisering te kunnen 
bespreken. Daarnaast worden bij digitalisering die de leefwereld van de cliënt raakt, cliënten 
en verwanten altijd betrokken bij de ontwikkeling.

• We ontwikkelen cliëntreizen die richtinggevend zijn voor digitalisering.
•  Zoveel mogelijk convergeren naar één platform om te communiceren met cliënten en 

verwanten: dat start met het kunnen aansluiten op het PGO en heeft effect op het portaal 
mijnCaress voor Cliënten, Mijn Plan in Beeld.

• Meekoersen wordt ingevlochten in bestaande processen en applicaties.
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Beschrijving thema
Mooi werk voor de (zorg)medewerker is met passie kunnen werken en op de juiste momenten 
ontzorgd en uitgedaagd worden. Kern van onze dienstverlening is zorg en aandacht voor de 
cliënten, en het bijdragen aan een zo zinvol mogelijk leven van de cliënt. Digitalisering is 
onderdeel van de zorg en daarmee onderdeel van het zorg- en begeleidingsplan. Administratie, 
ofwel het digitaal vastleggen van gegevens, is ook onderdeel van de zorg. We richten ons op 
een werkomgeving waarin de medewerkersreis leidend is en die een optimale ondersteuning 
levert in het zorgproces. De werkomgeving waarin we op de rol/functie context gebaseerd 
functionaliteiten aanbieden, bestaat uit gespecialiseerde applicaties die gekoppeld zijn. Deze 
applicaties passen we niet aan; we zijn wel bereid om onze manier van werken aan te passen. 
In de ondersteunende processen streven we naar maximale proces- / taak-automatisering 
(robotisering) wat leidt tot een reductie van inzet van medewerkers.

Waarom?
Onze dienstverlening bestaat uit aandacht en begeleiding, zorg en behandeling. Medewerkers 
geven aan te veel tijd achter de computer door te brengen en te weinig bij de cliënt. Maar; zorg 

De medewerker ontzorgd:  
tijd voor wat ertoe doet

Thema
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is inmiddels ook digitalisering en administratie hoort daarbij. Begeleiders en behandelaren 
kennen daarnaast een eigen informatiewereld, waarin binnen de beroepsgroepen specifieke 
processen, richtlijnen en systemen centraal staan. Met het huidige applicatielandschap 
worden de werkzaamheden van onze medewerkers onvoldoende ondersteund en de relevante 
informatie komt niet of versnipperd in de leefwereld terecht.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers zoveel mogelijk aandacht aan de cliënt 
en de zorg kunnen besteden, zij hiervoor de juiste informatie op het juiste moment nodig 
hebben en administratie in deze digitale zorgwereld nooit helemaal zal verdwijnen, richt het 
thema De medewerker ontzorgd zich op het creëren van een werkomgeving die past bij de 
werkzaamheden en processen van de medewerkers, administratie zo eenvoudig mogelijk 
maakt, en waar mogelijk werk uit handen neemt.

Toelichting
De systemen waarmee onze medewerkers dagelijks werken, moeten zich richten op 
communicatie, samenwerking, betekenisvolle data en ‘user centered design’, en daarmee 
onze medewerkers dagelijks intelligent ondersteunen met context specifieke informatie 
en beslissingsondersteuning. Onze digitale omgeving moet zich richten op het maximaal 
ondersteunen van de zorgprofessional in het vakinhoudelijk handelen en de samenwerking 
met andere professionals.

Hierbij erkennen we dat een begeleider echt een ander werkproces heeft dan bijvoorbeeld een 
AVG arts, logopedist of een ergotherapeut. Maar ook het werken in het sociaal domein, het 
ambulante werk heeft een ander werkproces dan onze woonzorg of dagbesteding. En bij die 
specifieke werkprocessen hoort ook het juiste digitale gereedschap. Dus geen enkelvoudig 
Zwitsers zakmes voor al onze medewerkers, maar soms bewust en gericht een aparte digitale 
gereedschapskoffer, met het juiste digitale gereedschap, die ze optimaal kunnen inzetten op 
de diverse momenten in het zorg- en behandelproces. We werken toe naar een werkomgeving 
waar we op de rol/functie context gebaseerd functionaliteiten aanbieden. Zodat er bijvoorbeeld 
aan het einde van de dienst de ‘rapportage overdracht’ naar voren komt en rond de 
medicatiedeeltijden de digitale aftekenlijst, etc.. Via deze ontwikkeling verhogen we het mooie 
werk van onze medewerkers en ontzorgen we hen.

Ook de manier waarop medewerkers toegang hebben tot informatie en hun (administratieve) 
werk verrichten maken we eenvoudiger. Als IT voor de medewerker gaat werken in plaats 
van andersom wordt een medewerker beter ondersteund. Door slimme zoekfuncties, 
spraakgestuurd rapporteren of door het automatisch aanbieden van risico’s of protocollen bij 
opgave van bepaalde kenmerken. Doel is daarnaast om de administratieve werkzaamheden te 
halveren en dat onze zorgmedewerkers 70% van hun administratieve werkzaamheden via een 
mobiel device kunnen uitvoeren, 20% via hun portal en 10% via de ‘traditionele’ applicatie.
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Anders dan bij digitalisering ter ondersteuning van de cliëntreis, kiezen we bij digitalisering 
van ondersteunende processen (financiële processen, personeelsprocessen, etc.) voor 
standaardoplossingen die in de markt beschikbaar zijn. In deze processen zullen we dus geen 
applicaties aanpassen of zelf ontwikkelen. Wel kunnen we door applicaties slim te koppelen 
en gebruiksvriendelijkheid bij de selectie van applicaties voorop te stellen, de digitale ervaring 
vereenvoudigen voor al onze medewerkers.
Met deze vereenvoudiging van werk en betere informatievoorziening in de leefwereld dragen 
we ook bij aan het vergroten van de regelruimte van de medewerker. Niet alleen hebben 
medewerkers meer tijd ter beschikking, er ontstaat meer flexibiliteit in de uitvoering van het 
werk: medewerkers kunnen eenvoudiger bepalen hoe ze hun werk (zorg en ondersteunende 
processen) inrichten omdat de informatie die ze nodig hebben altijd en overal beschikbaar is.

Hoe?
•  We actualiseren persona’s en hanteren de bijbehorende medewerkersreis en design thinking 

bij alle digitale ontwikkelingen.
•  Zodat we weten wat relevant is en onze medewerkers in 2025 de best mogelijke digitale 

ondersteuning krijgen in de langdurige zorg.
•  We voeren een onderzoek uit naar een nieuw integraal behandeldossier en selecteren en 

implementeren deze nieuwe functionaliteiten.
•  We starten met proces- / taak-automatisering in de bedrijfsvoering, onder andere bij het 

purchase to pay proces.
•  We zorgen voor een applicatielandschap met functie, rol en contextgeoriënteerde 

oplossingen, met standaardisatie daarbinnen (één probleem, één oplossing). We bieden 
vanuit dit applicatielandschap iedereen die informatie die ze nodig hebben in de leefwereld.

•  De huidige processen en systemen worden geëvalueerd in lijn met dit uitgangspunt 
(modulaire systemen als basis).

• Alle functionaliteit worden aangeboden via Mijn.’s Heeren Loo intranet.
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Beschrijving thema
We hebben veel data en door toenemende digitalisering groeit de hoeveelheid data ook 
steeds harder. We moeten ervoor zorgen dat deze data kan ons gaat helpen om beter te 
beslissen, betere zorg te leveren en resultaten meetbaar te maken. Om de data hiervoor goed 
te kunnen gebruiken moet eerst gewerkt worden aan het fundament: het stroomlijnen van 
onze data. Tegelijkertijd experimenteren we met de toepassing van nieuwe datatechnieken 
zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning. In de zorg richten we ons – in lijn met 
het jaarplan innovatie – specifiek op data-vraagstukken die ons helpen om onze complexe 
zorgvraagstukken rondom cliënten beter te begrijpen en zo de veiligheid voor cliënten en 
medewerkers te vergroten. In de bedrijfsvoering richten we ons op data-vraagstukken om het 
werk efficiënter, effectiever en leuker te maken. Kortom, in alles wat wij doen, proberen we na 
te denken of het beter, goedkoper of efficiënter kan met behulp van data.

Waarom?
Met de juiste data creëren we nieuwe en betere inzichten en kunnen ook patronen zichtbaar 
worden gemaakt die we zelf nooit uit onze dossiers kunnen halen. Hierdoor worden we in 
staat gesteld om zowel op micro als macro niveau betere besluiten te nemen, of processen 

Meer waarde uit data halen
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te optimaliseren. Door het stroomlijnen van onze cliëntdata, en deze data met behulp van 
de nieuwste datatechnieken te analyseren komen we tot betere kennis over het (specifieke) 
gedrag van onze cliënten. We kunnen deze data gebruiken als de ‘tweede stem’ van de cliënt. 
Daarnaast krijgen we met de nieuwste datatechnieken mogelijkheden om meer vooruit te 
kijken en voorspellende inzichten te geven op diverse (bedrijfsvoering) onderdelen, waardoor 
we sneller en beter kunnen anticiperen op de veranderingen binnen en buiten ’s Heeren Loo.

We richten ons hierbij niet alleen op zaken binnen de eigen organisatie, zoals verbeteren van 
het welbevinden van de cliënt, het verbeteren van de zorgkwaliteit, het optimaliseren van 
processen, maar ook op kansen buiten de organisatie, zoals het aanboren van nieuwe markten 
of aantrekken van nieuwe cliënten. Het slim inzetten van data zorgt voor een organisatie die 
efficiënter is, beter en sneller kan anticiperen waar dat nodig is, aantrekkelijker is om voor te 
werken en prettiger is om bij te wonen.

Omdat we geloven dat de toepassing van data ons kan helpen om betere besluiten te nemen 
en meer inzicht geeft in het gedrag van cliënten en we daarmee de zorg nog beter passend 
kunnen maken voor onze cliënten, stellen we ons in het thema Meer waarde uit data halen tot 
doel om onze data-competentie te vergroten en gericht te experimenteren met de toepassing 
van data.

Toelichting
Steeds meer gebeurtenissen, objecten, processen en (specifiek) gedrag van mensen worden 
via data zichtbaar en betekenisvol gemaakt. Data kan helpen te begrijpen wat er is gebeurd 
maar kan ook worden gebruikt voor voorspellingen en helpen bijsturen wanneer nodig. De 
inzet van de juiste data technieken bieden dan ook mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren en om tegemoet te komen aan de toenemende zorgvraag door te compenseren voor 
personeelstekorten en ontoereikende expertise .

We zitten op een schat aan data, die ons kan helpen beter te beslissen, betere zorg te leveren 
en resultaten meetbaar te maken. Deze schat aan data groeit enorm hard. Dit komt doordat 
we zelf steeds meer data vastleggen, maar ook doordat er steeds meer apparaten zelf data 
verzamelen, opslaan en uitwisselen (Internet of Things) en er steeds meer sensordata 
beschikbaar zijn. Binnen onze organisatie maken we steeds meer gebruik van digitale 
hulpmiddelen, die allemaal data genereren op verschillende plekken binnen onze organisatie. 
Maar ook de cliënt is in staat om via zelfmeetapparatuur (of het toekomstige PGO) steeds 
meer relevante gezondheidsinformatie aan te leveren. Om de waarde van deze data te kunnen 
benutten en te vergroten, moeten er richtlijnen, afspraken en principes worden opgesteld om 
de grote hoeveelheden data te kunnen managen. Alleen als de data van de juiste kwaliteit 
is kan de data tot echte meerwaarde leiden. Dit vraagt om het stroomlijnen van onze data 
door middel van de invoering van duidelijke informatie architectuur principes rondom 
onderwerpen zoals ‘registratie aan de bron, hergebruik van data, data-uitwisseling tussen onze 
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interne (en externe) applicaties, gebruik van een integratie-platform, etc. We versnellen en 
vergroten onze kennis en kunde op het aan de voorkant stroomlijnen en verbeteren van onze 
data en aan de achterkant het analyseren en benutten van de data.

We beperken ons door ons in de zorg te richten op data-vraagstukken die ons binnen de 
cliëntreizen kunnen helpen om complexe zorgvraagstukken bij cliënten beter te begrijpen 
en gedrag te voorspellen. Dit leidt tot een meer voorspelbare leefomgeving en betere 
besluitvorming in de zorg. Indirect leveren we hierdoor een bijdrage aan het verder vergroten 
van de veiligheid voor de cliënt en de medewerker (zie ook Thema Veilig leven en werken). 
In de bedrijfsvoering brengen we ook focus aan: datavraagstukken die we gaan vastpakken 
richten zich op efficiënter werken. Daarbij valt te denken aan het inzetten van data en AI 
om processen te optimaliseren, waardoor menselijk handelen in bedrijfsvoeringsprocessen 
kan worden geminimaliseerd. Dit zorgt voor betrouwbaardere processen (minder fouten), die 
efficiënter zijn ingericht en een verminderde inzet van personeel, en draagt daarmee bij aan 
de duurzaam, gezonde organisatie.

Meer data-gedreven zorg leveren betekent wel dat we de juiste vragen moeten stellen over onze 
data. Dat kan alleen door heel goed in verbinding te zijn met de regio en het primaire proces om 
zo de behoeften in de driehoek om te kunnen zetten in relevante datavraagstukken. Soms geeft de 
data ons ook antwoorden op vragen die we zelf niet hadden kunnen verzinnen maar die ons juist 
nieuwe inzichten geven. Deze verschillende invalshoeken krijgen allebei vorm in het opbouwen 
van de data-competentie van ’s Heeren Loo.

Het ethische aspect rondom het gebruik van data vraagt met name in een zorginstelling als  
’s Heeren Loo om grote zorgvuldigheid. Aandacht voor data-ethische aspecten - het ‘goede 
doen’ met data – zal vorm krijgen in de ontwikkeling van het fundament. 

Hoe?
•  We ontwikkelen een ’s Heeren Loo breed data lab met de juiste expertise en voorzieningen, 

werken aan het fundament daarvoor (zie Digitaal fundament) en leren de juiste vragen te 
stellen aan onze data.

•  We maken de organisatie bewust van de waarde van data en leren hoe zij deze optimaal 
kunnen benutten.

•  We organiseren gerichte samenwerking met kennisinstituten op het gebied van data.
•  Bestaande data gebruiken we om gedrag van cliënten beter te begrijpen en te voorspellen 

zodat de zorg verbeterd kan worden.
•  Bij elke nieuwe toepassing borgen we de ontsluiting van data ‘by design‘: we zorgen dat we 

data kunnen ontsluiten en gebruiken.
•  In alles wat wij doen, proberen we na te denken of het beter, goedkoper of efficiënter kan met 

behulp van data
• We experimenteren met de toepassing van data en nemen dat op in het jaarplan innovatie.
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Beschrijving thema
Onveilige situaties hebben een grote impact op het leven van de cliënt en van de medewerker. 
Daarom is Veilig leven en werken één van de belangrijke thema’s in deze strategie. 
Onveiligheid kan het gevolg zijn van plotseling gedragsverandering of van onvoorspelbaarheid 
in de leefomgeving. Door voor iedere medewerker de juiste, realtime, informatie over de cliënt 
beschikbaar te hebben vergroten we de voorspelbaarheid van gedrag en daarmee de veiligheid. 
We zien de brede toepassing van domotica als een belangrijk middel voor het verder vergroten 
van de veiligheid van cliënten en medewerkers en zien het voorkomen van onveilige situaties 
als het belangrijkste speerpunt van de domotica-strategie in de komende periode. Open en 
veilig werken raakt ook onze digitale werkomgeving; die is gericht op privacy en beveiliging 
‘by design’.

Waarom?
Onveilige situaties hebben zeer grote impact op het leven van de cliënt en de medewerker. 
Een veilige leef- en werksituatie heeft een groot effect op alle drie de beloften van ’s Heeren 
Loo. Een veilig leven is een Goed leven, een veilige werksituatie draagt bij aan de medewerker 
tevredenheid, en heeft effect op verzuim en op verloop. Zo raakt het ook de beloftes van Mooi 
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werk en een duurzaam gezonde organisatie. Het verbeteren van de veiligheid van de cliënt en 
de medewerker is daarmee een belangrijk onderdeel van de D&I strategie.
Omdat digitalisering en de toepassing van nieuwe technieken bijdraagt aan een veilige 
omgeving, en daarmee aan een fijn leven voor cliënten en een vermindering van verloop 
en verzuim onder medewerkers, zijn er onder het Thema Veilig leven en werken een aantal 
concrete doelen geformuleerd om de veiligheid te vergroten met behulp van digitalisering.

Toelichting
Veiligheid kent vele verschijningsvormen. De ‘wettelijke’ veiligheid die we onze medewerkers 
en cliënten moeten bieden ziet vooral toe op fysieke veiligheid en ‘digitale’ veiligheid 
(informatiebeveiliging en privacy).

We richten ons binnen ’s Heeren Loo op een ‘zware’ doelgroep van cliënten, én onze 
doelgroep wordt ook steeds complexer. Dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt 
en wisselende bezetting op groepen zorgt voor een grote werkdruk voor ons personeel en 
onveilige situaties. De mogelijkheden om gedrag te voorspellen op basis van sensoring en  
AI groeien en we willen daarin graag een lerende organisatie zijn.

Het vergroten van de voorspelbaarheid van situaties helpt cliënten grip te krijgen en te houden 
op hun dagelijkse omstandigheden en activiteiten. Voorspelbaarheid geeft rust en daarmee 
een veiliger leef- en werkomgeving. We beschouwen de toepassing van domotica, naast het 
eerder genoemde facet van vergroten van de zelfredzaamheid, als een middel om veiligheid 
in de driehoek te vergroten. De huidige focus van domotica ligt met name op het houden van 
toezicht op cliënten en draagt daarmee bij aan de veiligheid. Maar domotica, en met name de 
data die met domotica wordt gegenereerd, kan ook een extra impuls geven aan het voorkomen 
van onveilige situaties door de voorspelbaarheid te vergroten. Daarom zal veiligheid het 
belangrijkste speerpunt zijn in de domotica-strategie voor de komende jaren.

Veilig leven en werken vereist het continue beschikbaar zijn van een ECD, zorgdomotica en 
andere kernsystemen. Wanneer deze systemen niet beschikbaar zijn of allerlei vertrouwelijke 
gegevens op internet verschijnen is de veiligheid dus ook in het geding. Daarom zijn goede 
privacy en informatiebeveiliging essentiële aandachtspunten bij alle onderdelen van deze 
strategie en binnen alle onderdelen van de organisatie.

De verbetercyclus rondom informatiebeveiliging die deel uitmaakt van ons NEN7510 certificaat 
stelt ons in staat om in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. We blijven voldoen 
aan wet- en regelgeving en verwachten door te groeien naar besturen en vooruitkijken. Hierbij 
hebben we aandacht voor techniek, gedrag en processen. Betrokkenen vertrouwen er immers 
terecht op dat ’s Heeren Loo alles rondom beveiliging goed geregeld heeft.
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Veiligheid brengt altijd een dilemma met zich mee. Want meestal gaat het vergoten van de 
veiligheid gepaard met het inperken van de vrijheid. Dit zijn als het ware twee zijden van 
dezelfde medaille. In de zorg zijn we als professional meestal heel goed in staat om een goede 
afweging te maken tussen veiligheid en vrijheid. Denk aan het val-risico van cliënten; soms 
nemen we een ingecalculeerd risico op vallen omdat het volledig wegnemen van het risico 
leidt tot grote beperking van de bewegingsvrijheid. Zo gaan we binnen ’s Heeren Loo ook om 
met digitale veiligheid: we maken, net als in de zorg, een bewuste afweging tussen veiligheid 
en vrijheid. Dat betekent dat we ook op digitaal vlak soms een ingecalculeerd risico nemen.

Hoe?
•  We werken de domotica-strategie uit met specifieke aandacht voor het verder vergroten van 

de veiligheid van cliënten en medewerkers.
•  We zetten data vanuit domotica en sensoring in om gedrag beter te voorspellen (zie ook 

Meer waarde uit data halen).
•  In het leerproces en de evaluatie gaan we uit van nabijheid in het dagelijks leven; we 

brengen kennis bij de collega wanneer dat ertoe doet. Ons leermanagement is daarop 
aangepast middels microlearning.

•  Privacy en informatiebeveiliging (in brede samenwerking binnen ’s Heeren Loo, ook met  
’s Heeren Loo onderwijs):

  • Techniek: verkenning hoe binnen sHL een SOC (Security Operations Center: toegewijd om 
beveiligingsproblemen in IT-systemen en IT-infrastructuur te voorkomen, op te sporen, te 
beoordelen en erop te reageren) in te richten

 • Gedrag: medewerkers weerbaar maken ipv kwetsbaar door voorlichting en campagnes
 • Processen: van compliant naar besturen naar vooruitkijken
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Beschrijving thema
In een dynamische zorgomgeving waarin regionale ketens een beroep doen op snelle 
besluitvorming, samenwerken met partners en daarmee informatie-uitwisseling, wil  
’s Heeren Loo leren adaptief te zijn. Waar we ons nu als organisatie, mede door onze omvang 
en landelijke dekking, nog te vaak als alwetende zorgaanbieder opstellen (bolwerk), moeten we 
onszelf gaan beschouwen als onderdeel van een ecosysteem van zorgvragen en zorgaanbod 
(netwerk). ’s Heeren Loo ziet digitalisering als een belangrijke enabler en kiest, waar dat kan, 
voor een adaptieve, wendbare aanpak. Hoe wij wendbaarder worden, als organisatie  
’s Heeren Loo, als digitale keten en als individuen binnen ’s Heeren Loo, wordt uitgewerkt in 
het programma Digitaal Kompas. Maar wendbaar zijn als organisatie vraagt ook om wendbare 
en flexibele IT. Daarom veranderen wij de komende jaren onze opstelling en werkwijze, en 
gaan we werken met multidisciplinaire groepen die zich bezighouden met kort cyclische 
projecten die direct waarde opleveren voor de organisatie.

Waarom?
We zijn als ’s Heeren Loo op dit moment niet wendbaar genoeg om in te spelen op de snelle 
veranderingen in de omgeving. Onze organisatie en onze IT groeien onvoldoende snel mee met de 

Van bolwerk naar netwerk

Thema

5



29

noodzaak om daadwerkelijk te digitaliseren. Terwijl digitalisering geen optie is maar een ‘must’ om 
duurzaam gezond te blijven.

Omdat we met digitalisering snel willen kunnen inspelen op ontwikkelingen die waarde 
toevoegen in onze processen en de driehoek én we weten dat we onszelf daarvoor moeten 
positioneren als adaptieve, flexibele netwerkpartner, investeren we in een nieuwe werkwijze 
met multidisciplinaire teams en in kort cyclische projecten die direct waarde opleveren voor 
de organisatie. We versterken daarin de samenwerking met innovatie.

Toelichting
In een dynamische zorgomgeving, waarin met verschillende partners wordt samengewerkt en 
cliënten en verwanten allerlei eisen stellen, is een adaptieve houding randvoorwaardelijk. Ook 
voor digitalisering is wendbaar en flexibel zijn niet langer een optie maar pure noodzaak: de 
technische ontwikkelingen gaan razendsnel en daarin mee kunnen gaan als organisatie (laat 
staan smaakmaker zijn) dwingt ons op een andere manier naar verandering te kijken.

Het begrip bolwerk verwijst naar de omvang, en daarmee ook zekere logheid, van de 
organisatie ’s Heeren Loo. Veranderingen worden tot nu toe binnen ’s Heeren Loo altijd 
top down gestuurd en als een klassiek project uitgevoerd: met alle stappen die daar uit 
zorgvuldigheid bij horen. De projectfase, maar zeker ook de implementatie van verandering, 
neemt daardoor veel tijd in beslag. Projectmatig werken helpt ons om grootscheepse 
voorspelbare verandering gestructureerd door te voeren, maar is minder geschikt voor 
hoogcomplexe en onzekere trajecten. 

In een netwerk (het ecosysteem van zorgvragen en –aanbod) is een andere houding als 
organisatie nodig en dit vraagt ook om een ander soort verandering. Een verandering die 
wordt ingezet door multidisciplinaire groepen in kort cyclische projecten die snel waarde 
opleveren voor de organisatie en daarmee bijdragen aan de drie beloften van ’s Heeren Loo. 
Deze wendbare manier van denken, werken en organiseren stelt organisaties in staat om 
snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid 
van cliënten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde 
bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Deze nieuwe manier van werken gaat ’s Heeren Loo helpen om, in aanvulling op het 
projectmatig doorvoeren van grotere veranderingen, kleine kort-cyclische verbeteringen door 
te voeren en continue te verbeteren. Omdat er gewerkt wordt in multidisciplinaire teams wordt 
een probleem altijd vanuit meerdere perspectieven bekeken. Dit levert oplossingen op die beter 
passen bij de uitdagingen die de driehoek in de leefwereld ervaart. En omdat de aanpak kort-
cyclisch is, levert het ook direct merkbare verbeteringen in de driehoek op.
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Bij ’s Heeren Loo zijn we binnen het SSC-IT al begonnen met een meer wendbare manier van 
werken en doen we waardevolle ervaring op. Dit ontwikkelen we de komende periode verder in 
het programma Digitaal Kompas.

Wendbaar zijn als organisatie vraagt ook om wendbare en flexibele IT. Het centraal stellen 
van de cliëntreis maakt dat we kunnen standaardiseren binnen die cliëntreis. Met de 
schaalgrootte van ’s Heeren Loo maakt dat efficiënt werken mogelijk. Daarvoor is cruciaal om 
data snel te kunnen delen. Daarom gaan we bronsystemen ontsluiten door middel van een 
integratieplatform (zie ook Thema Het Digitaal fundament). Daarnaast ontwikkelen we de 
vaardigheid om snel procesmodellering toe te passen en middels software tools om te zetten 
in geautomatiseerde werkprocessen. Zo profiteren we verantwoord van wat de markt ons nu al 
biedt en in de toekomst versneld kan bieden (bijvoorbeeld apps en IT-diensten buiten de deur).

Hoe?
•  Veranderprogramma Digitaal Kompas: thema ‘Wendbaarheid vergroten’.
•  Gestructureerde doorvoering van multidisciplinaire teams. In het programma Optimalisatie 

van bedrijfsprocessen vervult digitalisering een leidende rol.
•  Op het gebied van data-competenties organiseren we een nieuwe vorm van samenwerking 

die als ‘wasstraat’ voor datavraagstukken kan fungeren.
•  10% van ons verandergeld (CHANGE budget + innovatie) steken we gericht in 

multidisciplinaire, kort cyclische verander-teams.
•  Bij deze nieuwe manier van veranderen wordt samengewerkt met innovatie en leren we van 

de ervaringen vanuit het programma innovatie.
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Beschrijving thema
Alle genoemde ambities vragen om een solide en toekomstbestendig digitaal fundament. Onze 
infrastructuur en applicatielandschap is op dit moment nog niet geschikt om ons digitaal te 
blijven ontwikkelen. Doel is om uiteindelijk, met plezier, effectiever, efficiënter en productiever 
te worden en medewerkers, cliënten en verwanten te verrassen met goed werkende IT. Daarom 
focussen we ons de komende tijd verder op het doorontwikkelen van het digitale fundament. 
Werken aan het fundament is voorwaardelijk maar gaat ook direct waarde toevoegen voor 
gebruikers, bijvoorbeeld door betere uitwisseling van gegevens. Een digitaal fundament is 
ook mensenwerk; het vraagt de actoren in de Digitale Keten van ’s Heeren Loo om mee te 
ontwikkelen naar een op verandering gerichte, multidisciplinair samenwerkende organisatie.

Waarom?
Een digitaal fundament is succesvol wanneer het helpt om de andere ambities te 
verwezenlijken. Alle thema’s zijn in meer of mindere mate afhankelijk van een goed 
fundament. Dat sterke fundament moeten we de komende jaren verder ontwikkelen. We kijken 
hierbij niet alleen naar ons eigen landschap, maar ook naar het ecosysteem van IT-partners 
om ons heen.

Het Digitale fundament
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Omdat we binnen de andere thema’s ambities hebben die we alleen kunnen waarmaken  
als we eerst ons digitale fundament op orde brengen zullen we de eerste jaren de focus leggen 
op het realiseren van een aantal basisvoorzieningen binnen de digitale infrastructuur  
van ’s Heeren Loo.

Toelichting
90% procent van onze aandacht en tijd in het kader van digitalisering en IT gaat op dit moment 
uit naar de dienstverlening. ‘Running the business’ met kwaliteit als essentie. Dat is een 
belangrijke drijfveer en dat willen we verbeteren. We sturen hier actief op zodat we uiteindelijk 
met plezier efficiënter en productiever worden. Efficiency en effectiviteit volgen daaruit. 
Medewerkers, cliënten en verwanten worden plezierig verrast door goed werkende IT.

Het digitale fundament kan gezien worden als een randvoorwaarde voor digitalisering.  
Het moet voorzien in wat nodig is om de digitale strategie en de strategie van ’s Heeren Loo  
te ondersteunen.

Een digitaal fundament heeft de volgende kenmerken:
•  Een infrastructuur die stevig en flexibel is om alle gevraagde applicaties en devices  

te ondersteunen;
•  Opslag van onze gegevens op een wijze zodat ’s Heeren Loo eigenaar blijft en de data op een 

gestructureerde en standaard wijze te benaderen is.
•  Applicaties met een open structuur zodat deze op een eenvoudige en eenduidige manier in 

het applicatielandschap zijn in te passen.
•  Een infrastructuur waarin het mogelijk is alle gegevens te ontsluiten en combineren.
•  Een laag waarin we business logica kunnen vastleggen en onze processen maximaal  

kunnen ondersteunen.
•  Gebruikersomgevingen (platformen) die zo zijn ingericht dat ze de doelgroep maximaal 

ondersteunen. Dit zijn in ieder geval omgevingen voor de cliënten/verwanten, behandelaren/
begeleiders en administratief medewerkers.

Het creëren van een sterk fundament voor digitalisering vraagt om het maken van 
strategische keuzes op het gebied van infrastructuur en applicaties. Een belangrijke keuze 
is: gaan we alle IT inkopen bij leveranciers en op basis van de mogelijkheden die applicaties 
bieden je proces en gebruikerservaring vormgeven? Of kiezen we ervoor om (ook) zelf te 
ontwikkelen zodat digitalisering optimaal kan aansluiten bij jouw processen en doelgroepen? 

Vanwege het uitgangspunt dat de ‘cliëntreis voor digitalisering altijd leidend is’ (zie Thema ‘De 
cliënt aan het roer’) en we administratieve handelingen zo eenvoudig mogelijk maken voor de 
medewerker (zie Thema ‘De medewerker ontzorgd’) kiest ’s Heeren Loo ervoor om applicaties 
die raken aan het primaire zorgproces zo in te zetten dat ze optimaal aansluiten op de 
cliëntreis en de medewerkersreis en daarmee een zo eenvoudig mogelijke gebruikerservaring 
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bieden. Voor de (bedrijfsvoerings-) applicaties die niet direct raken aan het primaire 
zorgproces laten we de ontwikkeling bewust aan de markt over en passen we zo nodig de  
’s Heeren Loo processen aan aan standaardpakketten.

De kenmerken van het digitaal fundament en strategische keuzes die we hierin maken, 
leiden ertoe dat het inrichten van een integratieplatform noodzakelijk is. Alleen met een 
integratieplatform zijn we technisch in staat om een optimale gebruikerservaring voor alle 
doelgroepen mogelijk te maken.

Een sterk fundament ten slotte is ook een sterk IT-personeelsbestand en een sterke manier 
van samenwerken in de digitale keten. Om de digitale keten ‘in zijn kracht te zetten’ zal  
’s Heeren Loo organisatorisch een ontwikkeling door moeten maken die wordt aangevuurd 
vanuit het programma Digitaal Kompas.

Hoe?
•  We gaan zorg, processen en techniek beter verbinden met behulp van een integratieplatform, 

waarmee het mogelijk is om flexibel en robuust gegevens uit te wisselen, en door zoveel 
mogelijk taak / procesgestuurde ondersteuning te bieden.

•  Een digitale organisatie waarbij werken vanuit architectuur standaard is en er inzicht is in 
de organisatie, informatie en technische architectuur.

•  Een efficiënte aansturing van leveranciers waarbij ’s Heeren Loo in de regierol is. We sturen 
onze partners en leveranciers op waardegedreven wijze, aansluitend op deze strategie en op 
feedback vanuit collega’s in de regio.

• We zetten in op digitale cloud infrastructuur; zowel bij onszelf als bij leveranciers.
•  Basisregistratie van cliënten en verwanten om effectieve uitwisseling van informatie mogelijk 

te maken.
•  Programma Digitaal Kompas om de digitale keten verder te versterken (een sterk IT-

personeelsbestand en een sterke manier van samenwerken) en het ontwikkelen in 
multidisciplinaire samenwerking.
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Beschrijving thema
Digitalisering wordt meer en meer onderdeel van ons werk; zowel in de zorg als in 
ondersteunende functies. Om maximaal te kunnen profiteren van alle voordelen die 
digitalisering biedt, moeten we blijven investeren in kennis, gedrag en middelen. Daarom blijven 
we werken aan digitale vaardigheden van onze medewerkers, vanuit leren in de praktijk met 
een interactief leerplatform. We starten initiatieven om het digitaal leiderschap in de organisatie 
ruimte te geven en verder te ontwikkelen en digitaal (samen)werken vormt de kern van een 
nieuw werkconcept bij ’s Heeren Loo waarin ‘any time’ en ‘any place’ gewerkt kan worden.

Waarom?
In de Koers belooft ’s Heeren Loo haar medewerkers een boeiende werkomgeving waarin 
ze als vakprofessional tot hun recht komen. Kunnen leren en de persoonlijke ontwikkeling 
staat daarin centraal. Vertrouwen boven controle. Dat heeft ook consequenties voor de 
‘natuurlijkheid’ waarmee we als organisatie onze digitale vaardigheden koesteren en 
uitbouwen. De recente verandering in het werken als gevolg van de pandemie heeft een steile 
leercurve tot gevolg gehad. Die zal worden omgezet in nieuwe, permanente, vormen van 
digitale zorgverlening, kantoorwerkzaamheden en bovenal communicatie.

Digitalisering is mensenwerk
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Omdat digitalisering meer en meer onderdeel wordt van ons werk en al onze medewerkers 
in staat moeten zijn om mee te kunnen doen in deze ontwikkeling, staat in het Thema 
Digitalisering is mensenwerk centraal dat er permanente aandacht is voor het onderwerp 
digitalisering in de organisatie van ons werk en de toerusting die we daarvoor bieden.

Toelichting
Succesvolle digitalisering staat of valt met de acceptatie door medewerkers. Hierin zijn drie 
zaken belangrijk: kunnen, willen en durven. Het ‘kunnen’ heeft betrekking op de kennis en 
vaardigheden van onze medewerkers. Zij zijn nog niet allemaal digitaal vaardig genoeg om 
het werken met ICT innovaties eigen te maken. Schaarste op de arbeidsmarkt maakt het 
investeren in deze competenties blijvend interessant. Medewerkers die bij ’s Heeren Loo 
starten zullen zo snel mogelijk op een basisniveau van digitale vaardigheden worden gebracht 
om te kunnen werken met de digitale middelen die onderdeel zijn van het (zorg)proces 
waarbinnen zij werkzaam zijn. Digicoaches, collega’s die dicht bij de medewerkers en in de 
context van het dagelijks werk ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, 
blijven hierin een belangrijke rol vervullen.

Het ‘willen’ heeft meer met attitude te maken en het geloof in de meerwaarde van technologie. 
Onder digitale vaardigheid verstaan wij daarom ook niet alleen de technische kennis en 
vaardigheden om met digitale middelen te kunnen werken. We verwachten van onze 
medewerkers ook een onderzoekende grondhouding: nieuwsgierigheid om te werken met 
digitale middelen en de wil om met elkaar te bespreken en verkennen waarom je welke 
technologie in gaat zetten en wat het de cliënt en de collega’s op gaat leveren.

Soms kan de meerwaarde voor de cliënt heel anders zijn dan de meerwaarde voor een 
medewerker, bijvoorbeeld de mogelijke tegenstelling dat minder contactmomenten 
meer zelfstandigheid voor de cliënt oplevert. ‘Durven’ gaat daarmee over vertrouwen op 
technologie en het loslaten van oude verhoudingen: vraaggericht werken in plaats van 
aanbodgericht. De dialoog tussen zorgverleners en cliënten verandert hierdoor.

Ten slotte wordt als gevolg van het centraal stellen van de cliëntreis en de toenemende 
digitalisering in het leven van onze cliënten, ook van medewerkers verwacht dat zij de cliënt 
kunnen ondersteunen bij het gebruik van digitale middelen. Ook daaraan zal in het vergroten 
van de digitale vaardigheid blijvend aandacht moeten worden besteed.

Een andere voorwaarde voor digitalisering is dat onze medewerkers any-time-any-place op 
een eenvoudige manier kunnen werken met goede apparaten. Het is de verantwoordelijkheid 
van ’s Heeren Loo dat iedere medewerker over het juiste digitale gereedschap beschikt om 
zijn of haar werk te doen; zowel in de zorg als in ondersteunende functies. In teams die 
onafhankelijk van plaats eenvoudig met elkaar kunnen communiceren.
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Hoe?
•  Blijven investeren in digitaal vaardige medewerkers en kennis van digitale middelen  

met een prominente plek voor digitale vaardigheden in het onboarding-programma voor 
nieuwe medewerkers.

•  We werken bij digitalisering met persona’s die gericht zijn op de grote gemene deler en 
kaderstellend zijn voor de inrichting van digitalisering.

•  We implementeren context-gebonden digitale leervormen; ook op het gebied van  
digitaal samenwerken.

•  We maken gebruik van monitor-informatie om gericht kennis en kunde te vergroten middels 
het aanbieden van tips en training.

• Aandacht voor digitaal leiderschap via het programma Digitaal Kompas.
•  Any-time-any-place kunnen werken met de juiste apparaten: in 2021 uitgewerkt in de Device 

strategie ’s Heeren Loo.
•  Een oplossing voor hybride vergaderen (vergaderruimten van ’s Heeren Loo voorzien van 

apparatuur, in verbinding met de Office365 omgeving van ’s Heeren Loo).
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Ieder thema in deze strategie eindigt met het “Hoe”: stappen die we zetten  
om de doelen binnen het thema te bereiken. In dit hoofdstuk is beschreven 
welke doelen we in het eerste jaar willen we bereiken. We geven ook aan wat  
de eerste concrete projecten zijn waarmee in 2021 invulling geven aan de 
genoemde thema’s .

De focus zal in 2021 liggen op het op orde brengen van het fundament. Dit is 
noodzakelijk om de ambities binnen de andere thema’s te kunnen waarmaken. 
Daarnaast zetten we op iedere thema eerste stappen om waarde toe te voegen 
in de leefwereld: ten behoeve van een Goed leven, Mooi werk en een Duurzaam 
gezonde organisatie.

De cliënt aan het roer
Doelen 2021
•  Op een andere manier van communiceren met de driehoek: we starten met een 

klankbordgroep met cliënten, verwanten en medewerkers waarin we onderwerpen 
rondom digitalisering kunnen bespreken.

•  We ontwikkelen cliëntreizen die richtinggevend zijn voor digitalisering.

Projecten 2021 (ingediend)
• Cliënten en verwantenportaal
• Mijn Eigen Plan
• PGO fase 2 - Medmij aansluiting
• PGO fase 3 - Ontwerp breed cliëntenplatform
• Digitale Cliënt Voorzieningen op de Zorgparken
• DCV op de buitenlocaties



39

De medewerker ontzorgd:  
tijd voor wat ertoe doet

Meer waarde uit data halen

Doelen 2021
•  We actualiseren persona’s en hanteren de bijbehorende medewerkersreis en design 

thinking bij alle digitale ontwikkelingen.

•  Zodat we weten wat relevant is en onze medewerkers in 2025 de best mogelijke digitale 
ondersteuning krijgen in de langdurige zorg.

•  We voeren een vooronderzoek uit naar een nieuw integraal behandeldossier.
•  We starten met proces- / taak-automatisering bij het purchase to pay proces.

Projecten 2021 (ingediend)
• Uitrol Zorgapp
•  Invlechting specials Advisium in  

Mijn.sHL omgeving

• Ontwikkelingen ECD/EPD
• Selectie Integraal Behandeldossier
• Integraal behandeldossier
• Realiseren koppeling P2P proces

Doelen 2021
•  We ontwikkelen een ’s Heeren Loo breed data lab met de juiste expertise en 

voorzieningen en leren de juiste vragen te stellen aan onze data.

•  We organiseren gerichte samenwerking met kennisinstituten op het gebied van data.

Projecten 2021 (ingediend)
•  Meer waarde uit data: inrichten data-lab (Digitaal Kompas)
•  Verschillende onderdelen van de lopende programma’s
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Veilig leven en werken

Van bolwerk naar netwerk

Doelen 2021
•  We werken de domotica-strategie uit met specifieke aandacht voor het verder vergroten 

van de veiligheid van cliënten en medewerkers.

•  In het leerproces en de evaluatie gaan we uit van nabijheid in het dagelijks leven; we 
brengen kennis bij de collega wanneer dat ertoe doet. Ons leermanagement is daarop 
aangepast middels microlearning.

•  Privacy en informatiebeveiliging: techniek: verkenning hoe binnen sHL een SOC 
(Security Operations Center) in te richten.

Projecten 2021 (ingediend)
• Persoonsbeveiliging
• Implementatie LeerManagement Systeem

Doelen 2021
•  Veranderprogramma Digitaal Kompas: thema 

‘Wendbaarheid vergroten’.

•  In het programma optimalisatie van bedrijfsprocessen vervult digitalisering een 
leidende rol.

Projecten 2021 (ingediend)
• Programma Optimalisatie bedrijfsprocessen
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Digitalisering is mensenwerk

Het Digitale fundament

Doelen 2021
•  We werken bij digitalisering met persona’s die gericht zijn op de grote gemene deler en 

kaderstellend zijn voor de inrichting van digitalisering.

•  Aandacht voor digitaal leiderschap via het programma Digitaal Kompas.
•  Any-time-any-place kunnen werken met de juiste apparaten: in 2021 uitgewerkt in de 

Device strategie ’s Heeren Loo.

Projecten 2021 (ingediend)
• Device strategie (werkplekadvies)
• LMS fase 2
• LMS fase 3

Doelen 2021
•  We gaan zorg, processen en techniek beter verbinden met behulp van een 

integratieplatform, waarmee het mogelijk is om flexibel en robuust gegevens uit te 
wisselen, en door zoveel mogelijk taak / procesgestuurde ondersteuning te bieden.

•  Een digitale organisatie waarbij werken vanuit architectuur standaard is en er inzicht is 
in de organisatie, informatie en technische architectuur.

•  Een efficiënte aansturing van leveranciers waarbij ’s Heeren Loo in de regierol is. We 
sturen onze partners en leveranciers op waardegedreven wijze, aansluitend op deze 
strategie en op feedback vanuit collega’s in de regio.

•  We zetten in op digitale cloud infrastructuur; zowel bij onszelf als bij leveranciers.
•  We ontwikkelen een beleidsraamwerk en de technische inrichting van een 

basisregistratie van cliënten en verwanten om effectieve uitwisseling van informatie 
mogelijk te maken. Ook zorgt dit voor betrouwbaar identiteit- en autorisatiebeheer.

•  Programma Digitaal Kompas om de digitale keten verder te ontwikkelen in 
multidisciplinaire samenwerking.

Projecten 2021 (ingediend)
• Datacenter optimalisatie
• Strategie ontwikkeling netwerk & connectiviteit
• Integratieplatform 
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Impact
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De ambities van ’s Heeren Loo op het gebied van digitalisering zijn hoog. Op veel 
elementen is onze basis op orde, maar duidelijk is dat deze strategie meer vraagt 
dan momenteel geleverd kan worden.

Duidelijk is dat de strategie financiële consequenties heeft die opnieuw geijkt moeten 
worden, maar vooral om een investering in de organisatie vraagt. De kennis en kunde en 
veranderkracht van de mensen die betrokken zijn bij digitaliseringsvraagstukken. Dat 
betreft al lang niet meer alleen de IT professionals, maar het gehele digitale netwerk van 
‘I-professionals’ binnen ’s Heeren Loo; binnen de zorgregio’s, de concernafdelingen en het SSC. 

Ook het digitale technische fundament van onze organisatie ondergaat continue verandering 
om onze ambities waar te kunnen maken.

Kritische factoren in het behalen van onze strategie zijn:
1.  De mens: De begeleiding van de Digitale Keten middels een veranderprogramma. Dit 

programma is in 2020 gestart en zal gedurende de looptijd van de D&I strategie invulling 
geven aan het wendbaar organiseren en verbinden binnen ’s Heeren Loo. Ook maakt dit 
programma inzichtelijk welke kennis en kunde we in de toekomst willen inzetten, omgezet 
in een strategische personeelsplanning. Dat stelt ons ook in staat om actief te bepalen 
waar we eigen personeel inzetten en voor welke discipline we extern inhuren. Een IT 
arbeidsmarktcampagne benadrukt onze positie als interessante werkgever. 

2.  De wijze waarop we ons geld en onze capaciteit besteden: we willen ervan uitgaan 
dat uitvoering normaliter 100% van onze capaciteit en verandervermogen kost (geen 
overbelasting veroorzaakt). Als we realistisch zijn besteden we nu 90% aan instandhouding 
en hebben 10% capaciteit en middelen vrij voor verandering. Die verhouding willen we 
brengen naar 80-20 en op termijn naar 70-30. Dat vraagt een forse wijziging in onze 
investeringsstrategie en de wijze waarop we daarmee omgaan.

3.  Ons vermogen om bij te sturen: Het blijven volgen van de veranderingen en de impact 
daarvan op de D&I-strategie. Ver vooruit kijken lukt niet; we zullen dynamisch moeten 
bijsturen. We geven dat vorm door Afstemmingsoverleggen voor de Zorg & Digitalisering, 
de Bedrijfsvoering & Digitalisering en de Infrastructuur & ICT diensten. In deze overleggen 
nemen relevante actoren uit het primair proces en de concerndiensten plaats. Zij sturen 
bij op de strategie en bewaken de uitvoering middels roadmaps en kunnen door de RvB 
gevraagd worden als (programma/project)stuurgroep op te treden. Uiteraard versterkt onze 
programma-en projectenorganisatie dit proces middels een voor iedereen  
inzichtelijk portfolio.

4.  Het inzetten op gerichte co-creatie met de markt: Dit stelt ons in staat sneller te ontwikkelen. 
Dit vraagt keuzes die telkens gericht worden besproken in de afstemmingsoverleggen. 
Daarmee geven we ons Inkoop- en Contractmanagement richting en spelen we snel in op 
nieuwe ontwikkelingen. Ons integratieplatform is technisch gezien een belangrijk bouwblok 
dat het mogelijk maakt modulair te werken.
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5.  Onze architectuur en werkwijze: Een flexibele en schaalbare architectuur die onderscheid 
maakt tussen Administratieve systemen, Differentierende systemen en Innovatieve 
systemen met hun eigen karakteristieken, conform het Pace Layered model van Gartner. 
Voor het modelleren van processen volgen we het Referentie Domeinenmodel Care (RDC), 
omdat het ons gestructureerd richting geeft en een gemeenschappelijk anker binnen onze 
sector vormt. We gebruiken dit binnen de uitwerking van onze ambities en ook binnen de 
programma’s en projecten van ’s Heeren Loo. 

Risicogebieden ’s Heeren Loo
Eind 2019 zijn voor ’s Heeren Loo 9 strategische risicogebieden benoemd. De gekozen richting 
in deze D&I strategie sluit op veel punten aan op de aanbevelingen die op de 9 risicogebieden 
zijn gedaan. Zo draagt deze strategie, en de ambitie die we daarmee uitspreken, ook bij aan het 
verkleinen van strategische risico’s voor de organisatie. 

Twee belangrijke risicofactoren voor ’s Heeren Loo zijn de toepassing van data en het lerend 
vermogen van de organisatie en de medewerkers. In het thema ‘Meer waarde uit data halen’ is 
benoemd dat, om de mogelijkheden van het gebruik van data te vergroten, het van belang is om 
het data-fundament op orde te brengen. Daar zijn veel activiteiten de komende jaren op gericht. 
Met als doel om in 2025 voorop te lopen in ‘datagedreven’ zorg. Het lerend vermogen van de 
organisatie en medewerkers heeft ook ruime aandacht in deze strategie; van het niveau van de 
individuele medewerker of teams (met context-gebonden leervormen) tot het niveau van de 
organisatie als geheel (met een nieuwe adaptieve en wendbare manier van werken). Het actief 
meekoersen van cliënten wordt ondersteund door de informatievoorziening te versterken maar 
vooral ook door de dialoog mogelijk te maken: de cliënt en/of verwant wordt maximaal in staat 
gesteld gegevens beschikbaar te stellen aan en te ontvangen van ’s Heeren Loo. 

Deze strategie draagt ook bij aan het verkleinen van de uitstroom van medewerkers 
(risicogebied ‘arbeidsmarkt’) door medewerkers te ontzorgen met een moderne digitale 
werkomgeving, die hun werkproces goed ondersteunt. Ook de focus op veiligheid, door 
de inzet van digitale middelen als domotica, draagt bij aan het beperken van de uitval en 
uitstroom van medewerkers. En door het vereenvoudigen van administratie, een passende 
set van op elkaar aangesloten systemen en de introductie van nieuwe digitale zorgvormen, 
kunnen we dezelfde kwaliteit van zorg blijven bieden aan onze cliënten. Zodat ’s Heeren Loo 
kan blijven groeien (risicogebied ‘groei’). 

Ten slotte is met de totstandkoming en executie van deze strategie, in lijn met de 
aanbevelingen op het risicogebied IT innovatie, een sterke verbinding gelegd tussen de digitale 
doelen van ’s Heeren Loo en innovatie en is er meer aansluiting van digitalisering op de 
behoeften van medewerkers (persona’s / medewerkersreis) en cliënten / verwanten (cliëntreis, 
klankbordgroep). Ook verbeteren we de ketensamenwerking en ontwikkelen we digitaal 
leiderschap binnen de organisatie.
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Investeringen:
Alle genoemde ambities en randvoorwaarden vragen om een helder (aanvullend) 
investeringskader. Conform begrotingswerkwijze worden alle projecten jaarlijks in het 
veranderportfolio (programma’s en projecten) begroot en ter goedkeuring voorgelegd.
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Bijlage 1:
Verantwoording
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Bijeenkomsten:

Werktafel 1
Datum: 7 september 2020
Deelnemers: Raad van Bestuur, regiodirecteuren, 
concerndirecteuren, ondersteuning.

Werkgroep 1
Datum: 15 september 2020

Sessie R&R
Datum: 17 september 2020

Werktafel 2
Datum: 22 september 2020
Deelnemers: Raad van Bestuur, regiodirecteuren, 
concerndirecteuren, ondersteuning.

Werkgroep 2
Datum: 28 september 2020

Gesprek met verwantendeelraad van de CCR
Datum: 3 november 2020

Gesprek met het dagelijks bestuur van de CCR
Datum: 24 november 2020

Werktafel & werkgroep 3
Datum: 24 november 2020

Bronnen:
•  Vragenlijst Digitale strategie
• Jaarplan Innovatie 2021
•  HRM Strategie ’s Heeren Loo (https://stichting-s-

heeren-loo-zorggroep.foleon.com/s-heeren-loo/
hr-visie-en-strategie-2018-2021-2019#!/)

•  https://home.kpmg/nl/nl/home/media/press-
releases/2020/07/huidige-dagbesteding-in-
gehandicaptenzorg-past-niet-in-het-nieuwe-
normaal.html

•  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/
pdf/2020/sectoren/samen-naar-een-beter-
normaal.pdf

• VGN visie op digitalisering
• Benchmarks
• Gartner artikelen
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Bijlage 2:  
Matrix uitdagingen  
en thema’s
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Thema’s Uitdagingen  De client aan het roer De medewerker ontzorgd Meer waarde uit data halen Veilig leven en werken Van bolwerk naar netwerk Het digitaal fundament Digitalisering is mensenwerk

Balans zelfstandigheid / 

eigen regie en kwaliteit 

van zorg

X
X

Minder handen moeten 

mooi werk maken

X X X X

De juiste zorg op de juiste 

plek kunnen bieden

X X X X X

Om wie moet 

digitalisering draaien met 

welke dwarsdoornede?

X
X X

Regionale 

samenwerkingsverbanden 

binnen een landelijke 

organisatie

X X

De noodzaak van digitaal 

vaardige medewerkers

X X

Wiens wil is wet?

X X X
Duurzaam financieel 

gezond blijven

X X X

Vasthouden van een 

nieuwe manier van 

werken

X X X

Innovaties opschalen X X
Fundament nodig? ! ! ! ! !
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Bijlage 3: Digitale doelen 
naar digitaliseringsvorm
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Doel / actie Thema Technische injectie Redesign proces Transformatie

Ontwikkelen cliëntreizen 
richtinggevend voor digitalisering

1 X

Platform ondersteuning netwerk 1 X
Meekoersen in instrumenten 1 X
Klankbordgroep met cliënten en 
verwanten

1

Persona’s en medewerkersreis 
actualiseren

2 X

Functie-georiënteerde oplossingen 
in applicatielandschap

2 X

Processen en systemen evalueren 
(modulaire systemen)

2
X

Vooronderzoek naar een nieuw 
integraal behandeldossier

2 X

Proces- / taak-automatisering bij het 
purchase to pay proces

2 X

Alle functionaliteit in Mijn.sHL 
intranet

2 X

Ontwikkelen SHL breed data lab 3 X
Samenwerking met kennisinstituten 
op het gebied van data

3

Bestaande data gebruiken om gedrag 
cliënten te begrijpen

3 X



54 

Doel / actie Thema Technische injectie Redesign proces Transformatie

Data ‘by design’ bij nieuwe 
toepassingen

3 X

Innovatie: experimenteren met data 3
X X

Domotica strategie uitwerken 4

Domotica en sensoring inzetten om 
gedrag te voorspellen

4 X

Leermanagement aanpassen op 
leren en evalueren ‘dichtbij’

4 X

Privacy en informatiebeveiliging: 
techniek, gedrag en proces

4 X

Digitalisering leidend in 
optimalisatie van bedrijfsprocessen

5 X

Wasstraat voor data-vraagstukken 
(multidisciplinair)

5 X

10% van ons verandergeld steken we 
gericht in speedboten

5 X

Integratieplatform en taak / 
procesgestuurde ondersteuning

6 X

Werken vanuit architectuur 
standaard maken

6

Aansturing van leveranciers met 
sHL in de regierol

6

Inzetten op digitale cloud 
infrastructuur

6 X
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Doel / actie Thema Technische injectie Redesign proces Transformatie

Basisregistratie van cliënten en 
verwanten

6 X

Ontwikkelen multidisciplinaire 
samenwerking in Kompas

6

Digitaal onboarding-programma voor 
nieuwe medewerkers

7 X

Implementeren van context-
gebonden digitale leervormen

7 X

Monitor-informatie om kennis en 
kunde te vergroten

7 X

Digitaal leiderschap in het 
programma Digitaal Kompas

7

Any-time any-place werken: device 
strategie sHL

7 X



Ga naar

sheerenloo.nl

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of 

andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste 

antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte 

zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur 

bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 125 jaar aan 

kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we 

bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met 

een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder. 

Contact
Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort
0800 - 355 55 55
info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl


