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Wat is de digitale werkplek van de toekomst en hoe ziet die 

eruit? Begin september spraken IT-beslissers binnen de zorg 

over dit onderwerp tijdens kennisbijeenkomsten van Switch en 

Heliview. 
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Wat is de digitale werkplek van de toekomst en hoe ziet die eruit? Begin september spraken IT-beslissers binnen 

de zorg over dit onderwerp tijdens kennisbijeenkomsten van Switch en Heliview. 

Deelnemers van de sessies waren het erover eens: de digitale werkplek is geen apparaat, maar een functionaliteit. 

Zorgprofessionals willen, net als thuis, op een slimme en snelle manier en op elke plek de informatie krijgen die 

ze nodig hebben; of het nu om tekst, beeld of spraak gaat. Ofwel: any place, any device. 

De digitale werkplek draait, concreet gezegd, om applicaties, waarbij er veel verschillen zijn tussen de wensen 

van gebruikers. Het maakt tenslotte veel uit of je een longarts bent, een thuiszorgmedewerker of iemand op een 

woongroep van verstandelijk gehandicapten. Waar gebruikers over het algemeen behoefte aan hebben:

 

 •	 Altijd	en	overal	toegang	hebben	tot	het	ECD	en	benodigde	data	(connectiviteit).	

	 •	 Gebruikersvriendelijkheid,	als	snel	inloggen	(bijvoorbeeld	met	een	vingerafdruk).

Altijd en overal werken 
Altijd en overal werken vraagt om wendbaarheid van organisaties. Feitelijk gaat de digitale werkplek van de 

toekomst dan ook om een organisatieverandering. De wereld digitaliseert en de zorg ontkomt daar niet aan. 

Specifiek voor IT-afdelingen gaat het onder meer om keuzes rond infrastructuur, techniek en beheersbaarheid: 

‘Zorgprocessen vangen in een intuïtief digitaal proces is een mega-uitdaging.’ Wet- en regelgeving (privacy), 

budgetten, menskracht en zicht op zorg- en werkprocessen blijken onder meer complicerende factoren. Om maar 

niet te spreken over de veranderingsbereidheid van mensen. 

Begin bij de gebruikers
De digitale werkplek komt lang niet altijd voort uit de behoefte van zorgprofessionals. Hun primaire behoefte is 

zorg verlenen en IT staat vaak onderaan hun wensenlijstje. Wat helpt is daarom: zorgen dat applicaties het werk 

(met name het administratieve aspect) vergemakkelijken en het zorg verlenen ondersteunen. 

Om te komen tot de juiste functionaliteiten van de digitale werkplek blijkt inzicht in werkprocessen een 

belangrijke factor. Het is daarom belangrijk om vragen te stellen aan gebruikers over hun manier van werken en 

over wat er moet gebeuren als het systeem niet werkt.

Persona’s kunnen ook bijdragen het vaststellen van wat iemand nodig heeft. Het nadeel hiervan kan zijn dat 

deze al te vaak zijn opgesteld vanuit de behoefte aan beheersbaarheid en daardoor te weinig rekening houden 

met gebruikers. Het is goed om je hiervan bewust te zijn. Ten slotte: leer van andere zorgorganisaties die al 

verder zijn op dit gebied en van partners die hierin gespecialiseerd zijn. Zo kun je komen tot doordachte en 

toekomstbestendige oplossingen.  

Meer weten? 
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden?

Neem gerust vrijblijvend contact op via 088 - 82 82 000 of kijk op: www.switch.nl


