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Veel zorgprofessionals hebben weerstand tegen digitale ontwikkelingen 

of zijn nog niet digivaardig genoeg. Hoe ga je daarmee om en hoe neem 

je mensen mee naar de digitale werkplek van de toekomst? Daarover 

spraken onder meer FG’s en informatiemanagers uit de zorg onlangs met 

elkaar tijdens kennissessies van Switch en Heliview.
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Met de digitalisering in de zorg verandert ook de rol van de IT-afdeling. Steeds meer is ze ondersteunend aan 

het zorgproces. Dat betekent enerzijds dat ze keuzes maakt voor apps, zorgt dat data veilig opgeslagen en 

ontsloten worden en regelt dat koppelingen en andere technische en infrastructurele zaken naar behoren 

werken. 

Anderzijds is ze ook steeds vaker een partner die meedenkt en in gesprek gaat over hoe de digitale werkplek 

er voor elke specifieke gebruiker uitziet. Daarbij is het essentieel en vanzelfsprekend om het primaire proces 

– zorg verlenen – niet uit het oog te verliezen.

Werken aan adoptie
H oe kun je als IT’er, FG’er of informatiemanager een rol van betekenis spelen in de adoptiev an digitaal 

werken? We geven 10 tips.

1.  Verdiep je een-op-een in zorg- en werkprocessen. Hoe zien die eruit en wat zou helpend zijn voor 

gebruikers om die processen gemakkelijker te maken? Wanneer je met een digitale oplossing echt 

verschil kunt maken voor een gebruiker verloopt de adoptie een stuk gemakkelijker. 

2.  Stel vast waarom mensen niet willen of kunnen omgaan met digitale middelen. Misschien denk je 

dat ze thuis wel vaardig op de computer zijn maar worden ze daar door iemand geholpen. Inzicht 

maakt dat je sneller een passende oplossing kunt bieden.

3.  Zorg dat medewerkers weten en begrijpen wat de IT-afdeling biedt en niet biedt en wees zichtbaar 

en benaderbaar voor hen.

4.  Stel digicoaches of key users aan: deze enthousiaste gebruikers zijn vaak effectiever dan bijvoorbeeld 

filmpjes kijken op internet. 

5.  Bied kennis over digitale vaardigheden duidelijk en eenvoudig aan; schakel eventueel het 

marketingteam in. 

6.  Vorm innovatie- of projectteams met mensen van verschillende leeftijden. Ouderen zijn meer ervaren 

binnen de zorg, jongeren zijn meestal digivaardiger. 

7.  Begin het inwerkprogramma met de digitale component voordat nieuwe medewerkers naar hun 

zorgteam gaan. Zo voorkom je dat het digitaal werken ondergesneeuwd raakt.

8. Maak digitaal werken en inloggen veilig, maar wel zo gebruikersvriendelijk mogelijk. 

9. Zorg ‘dat alles het doet’; niet-werkende systemen werken demotiverend. 

10.  Zoek ambassadeurs in de Raad van Bestuur en in de rest van de organisatie. Dit verhoogt de 

draagkracht.

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


