
Terugblik op Matchmaking 

Op weg naar een leernetwerk adoptie zorgtechnologie Haaglanden? 

Bijeenkomst 27 oktober 2021 

 

  



 

Inleiding 
 

Op 27 oktober 2021 heeft een drukbezochte Matchmaking plaatsgevonden bij het CIV 

Technologie voor zorg en welzijn van ROC Mondriaan. Tijdens deze bijeenkomst kwamen 

ruim 30 professionals samen vanuit de gemeenschappelijke interesse in onder meer  

kennisdeling met regionale partners over innovaties in de zorg en tevens de betekenis 

daarvan voor het opleiden nieuwe en zittende medewerkers. Centraal stond de vraag:  

Is er behoefte om met elkaar een lerend netwerk te vormen waarin de thema’s 

adoptie en implementatie van technologie in zorg en welzijn centraal staan?  

Deze vraag werd aan het eind van de dag door de aanwezigen unaniem met een ‘ja’ 

beantwoord.  

In deze terugblik kom het volgende aan de orde. 

• De belangrijkste opbrengsten;  

• Deelname aan de bijeenkomst, programma en sfeerimpressie 

• Een samenvatting van de presentaties en de opbrengsten van de tafelgesprekken.  

 

 



Belangrijkste opbrengsten van de matchmaking  
 

Gezien de grote belangstelling voor de bijeenkomst was het geen verrassing dat de 

aanwezigen de bijeenkomst afsloten met de constatering dat er behoefte is aan de vorming 

van lerend netwerk gericht op de adoptie en implementatie van technologie in de sector 

zorg en welzijn. In de presentaties werd het belang benadrukt van het vraaggericht 

innoveren. Doordat diverse partijen in regionaal verband met elkaar samenwerken, kan de 

behoefte van bijvoorbeeld zorgmedewerkers en cliënten inzichtelijk worden. Voor deze 

regionale samenwerking worden diverse termen gebruikt, zoals leergemeenschappen of 

ecosystemen. Belangrijke onderwerpen waar de samenwerking zich op zou moeten richten, 

zijn onder meer: 

- Vraag en behoeften van medewerkers en cliënten; 

- kennisdeling over (al dan niet succesvolle) praktijken en uitkomsten van onderzoek; 

- noodzakelijke vaardigheden van medewerkers bij de adoptie en implementatie van 

innovaties, waaronder digitale vaardigheden; 

- opleidingsvraagstukken die voortvloeien uit adoptie en implementatie van innovaties, ten 

aanzien van studenten en medewerkers;  

- wat adoptie en implementatie van innovaties vraagt van organisaties .  

 

Graag neemt het CIV dan ook het initiatief om een vervolg te geven aan deze matchmaking.  

 



 

Matchmaking 27 oktober 2021: deelname en programma  
 

Voor de matchmaking bijeenkomst werd een groot aantal partijen uitgenodigd die van 

belang zijn voor de zorg en het opleiden voor de zorg in de regio Haaglanden. Het is het 

overgrote deel van organisaties is gelukt om met een of meerdere vertegenwoordigers 

aanwezig te zijn. Op de matchmaking waren uiteindelijk ruim 30 professionals aanwezig uit 

de volgende organisaties: 

• Middin 

• Philadelpia 

• ’s Heeren Loo 

• Parnassia 

• Xtra 

• Saffier 
• WZH 

• Florence 

• Ipse 

• Hww 

• Basalt  
• Cardea 

• Cardia 

• LUMC 

• HHS 

• Gemeente Den Haag  
• ROC Mondriaan 

 

De vertegenwoordiging was divers en bestond uit bestuurders, managers, directeuren, 

beleidsadviseurs met innovatie in de portefeuille, opleidingsfunctionarissen, 

vertegenwoordiging van kennisinstituten en de gemeente Den Haag.  

 

Het programma zag er als volgt uit.  



• De opening was in handen van Sylvia Dolkemade, programmamanager CIV 
• In 4 korte presentaties werd een beeld geschetst van de kracht van regionaal 

samenwerken bij innovaties in de zorg 
• Ad Blom, practor bij ROC Mondriaan en innovatiemanager bij Pieter van Foreest, 

schetste het belang van een regionaal ecosysteem voor de ontwikkeling van adoptie 
en implementatie van technologie 

• Meralda Slager, opleidingsmanager verpleegkunde en senior onderzoeker bij de 
Haagsche Hogeschool,  deelde haar visie op lerende gemeenschappen en 
ambachtelijk opleiden in de zorg 

• Babs Vuijk, projectleider Innovatie en Projecten bij Stichting Philadelphia, maakte met 
een praktijkvoorbeeld duidelijk hoe een innovatie die dreigt te mislukken, alsnog een 
succes kan worden. 

• Rens Saat, coördinator Universiteit Netwerk Care Zuid-Holland (UNC-ZH, tevens 
LUMC) deelde zijn ervaringen met netwerkvorming en kennisdeling in de 
ouderenzorg in Zuid-Holland.  

• Na de presentaties hebben de aanwezigen zich in groepen verdeeld om, in een 
wisselende samenstelling, zich te buigen over de vragen die op de tafels lagen.  

• In een plenaire sessie hebben we met elkaar de belangrijkste opbrengsten van de 
discussietafels geformuleerd.  

• Na een korte presentatie van Cindy van Spronsen over de activiteiten van het CIV was de 
afsluiting in handen van practor Ad Blom. Op zijn vraag of we op weg willen naar een 
regionaal lerend netwerk op het gebied van adoptie en implementatie van 
(technologische) zorginnovaties, was het antwoord van de aanwezigen een volmondig 
‘ja’. 

 

En tot slot: borrel! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impressie van de presentaties 

 

In het onderstaande geeft het CIV een impressie van presentaties van de 4 sprekers: Ad 

Blom, Meralda Slager, Babs Vuijk en Rens Saat.  

 

Ad Blom (ROC Mondriaan / Pieter van Foreest): Verkenning naar een regionaal 

leernetwerk 

 

Ad Blom is practor technologie voor zorg en welzijn bij ROC Mondriaan en tevens 

innovatiemanager bij Pieter van Foreest. In zijn presentatie gaat Ad in op de ervaringen 

met innovatie in de zorg waar we van kunnen leren en op de rol die samenwerking in de 

regio kan spelen bij succesvolle toepassing van innovaties. Tevens geeft hij aan dat het CIV 

een plek wil innemen tussen de zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen en de 

bedrijven/start-ups.    

Het netwerk rondom het CIV bestaat uit zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen en 

bedrijven/ontwikkelaars van innovaties. Zij hebben allen ervaringen opgedaan die we willen 

gebruiken.  

De ervaringen van het werkveld duiden op onder meer het volgende: 

- Het adoptie en implementatievraagstuk staan hoog op de agenda 

- Innovatie bottom up initiëren is goed, maar de top down lijn moet er ook zijn. Er moeten 

dwarsverbanden worden gecreëerd.  

- Innovaties moeten midden in het werkveld worden toegepast, iteratief, om kennis te 

ontwikkelen hoe je het vorm geeft.  

 

Kennisinstellingen merken dat innovaties niet zomaar over de schutting gegooid kunnen 

worden. Een succesvolle implementatie vraag een multidisciplinaire aanpak. 

Wetenschappers en doeners in het werkveld moeten met elkaar verbonden worden, ook 

tijdens het doen van onderzoek. Laat de doeners de juiste vraag generen.  

Ontwikkelaars zouden in nauw contact met eindgebruikers hun producten willen toetsen. De 

eindgebruikers kunnen aan de ontwikkelaars de goede vragen stellen.  



 

Het CIV kan hier een rol  in spelen: we hebben de ruimte, de bemensing, de activiteiten en 

het materiaal. Maar het gaat niet om de gadgets, het gaat om de mindset. Hier kunnen we 

bijdragen aan de ontwikkeling van innovatief denken. Laat hier de reuring ontstaan! 

Door samen op trekken in een regionaal ecosysteem kunnen we meerwaarde creëren voor 

de regio. Concreet door elkaar op te zoeken om consortia te vormen voor het doen van 

subsidieaanvragen, door samen te werken in diverse verbanden tussen onderwijs, 

onderzoek, ontwikkelaars en zorgorganisaties en door krachten te bundelen in de PR en het 

delen van kennis.  

We hebben de basis op orde en er is momentum. De vraag is bouwt u mee?  

 

 

Meralda Slager (HHS): Lerende gemeenschappen rondom zorgtechnologie 

 

Meralda Slager is opleidingsmanager Verpleegkunde en senior onderzoeker binnen het 

lectoraat Technologie voor gezondheid, beide bij de Haagse Hogeschool (HHS). In haar 

presentatie staat het vormen van lerende gemeenschappen centraal. Hoe doe je dat?  

Vanuit de vraag hoe zorg en onderwijs midden in elkaars werelden kunnen komen, heeft 

Meralda Slager bij de HHS lerende gemeenschappen ontwikkeld. Hoe doe je dat? Meralda 

verwijst naar het werk van Richard Sennet, wanneer ze aandacht dat in lerende 

gemeenschappen aandacht moet zijn voor het ambachtelijke. Het ambachtelijke betekent:  

• het vermogen tot het aangaan van dialogische relaties, 

• het kunnen luisteren naar de noden van een ander zonder ermee samen te vallen 

• het vermogen om te kunnen omgaan met het onverwachte. 

Bron: Richard Sennet, De Ambachtsman (2008). 

 



Omgaan met het onverwachte is het belangrijkste. Door de zorg steeds te organiseren in 

protocollen,  wordt de balans tussen het instrumentele en het relationele is heel precair. 

Door protocollen wordt zorg instrumenteel, we denken niet meer in termen van relaties. 

Wat betekent dat voor het werkveld en voor onze studenten? Studenten starten een 

opleiding Verpleegkunde om te werken met mensen, maar ze kunnen zich verliezen in het 

instrumentele en raken het werken met mensen ergens kwijt.  

De centrale vraag is: “Hoe zorgen we ervoor dat we in deze context studenten ambachtelijk 

opleiden en wat betekent dit voor de ontwikkeling van zorgtechnologie?” 

 

In onze lerende gemeenschappen hebben we mbo- en hbo-stagiairs bij elkaar gebracht, ze 

zijn samen gaan nadenken over welke vragen er liggen. Door de uitwisseling ontstaan 

dialogische relaties. Het gaat erom elkaar te leren kennen, weten wat je wel en niet van 

elkaar kunt verwachten, en onzekerheden delen. Dat ging eerst over 

participatievraagstukken: het betrekken cliënten en familie. Later ook over technologie: 

waarom is de zorgrobot niet populair bij zorgmedewerkers?  

Omgaan met het onverwachte betekent ook omgaan met het feit dat er van projecten niet 

altijd tastbare uitkomsten zijn. Je kan niet altijd van tevoren voorspellen welke inzichten je 

gaat opdoen. Zo bleek bij het experimenteren met zorgrobot Roos dat de robot bij 

verpleegkundigen niet populair was, maar dat techneuten wel enthousiast waren over het 

werken aan technische vraagstukken in de zorg. Dat leidde tot het inzicht dat er wellicht 

mogelijkheden zijn in de zorg mensen met een hele andere achtergrond. En vervolgens tot 

vragen over de betekenis hiervan voor het opleiden.   

 

Babs Vuijk (Stichting Philadelphia), ‘Van Slimme Nachtzorg naar DigiContact 2.0’ 

 

Van een (bijna) briljante mislukking naar onderdeel van de reguliere zorg en begeleiding: 

Babs Vuijk, projectleider innovatie en projecten bij Stichting Philadelphia, gaf in haar 

presentatie een mooi voorbeeld van hoe een innovatie niet geadopteerd werd en 

uiteindelijk toch een succes werd.  



Hoe kan het dat een super innovatie niet geadopteerd wordt en bijna mislukt? Binnen 

Stichting Philadelphia Zorg hebben we veel geleerd van het project Slimme Nachtzorg. De 

innovatie DigiContact (zorg op afstand door middel van beeldbellen) werd in 2016 succesvol 

gelanceerd bij ambulante cliënten. Er is toen bedacht dat DigiContact ook heel goed ingezet 

kon worden ter vervanging van de slaapdienst bij een woonlocatie en is het project Slimme 

Nachtzorg gestart. 

De doelstelling was:  

Sluit binnen 9 maanden 80 locaties aan op Slimme Nachtzorg, waarbij DigiContact 

de slaapdienst vervangt. Neem goede zorg, maatwerk, privacy, veiligheid, efficiënt 

besteden van geld hierin mee.  

Het project is aanvankelijk mislukt, het heeft 1 slecht locatie opgeleverd. Hoe kwam dat? 

Daar waren een aantal redenen voor. 

- Er waren kaders niet geregeld, zoals de visie op zorg op afstand in de nacht, de visie op 

brandveiligheid en de visie op zorgdomotica.  

- Het adoptieproces bij medewerkers, cliënten en verwanten voor de inzet van technologie 

werd onderschat (we praten over 5 jaar geleden, er was toen veel weerstand tegen de inzet 

van technologie).  

- Maar vooral: het doel, het vervangen van de slaapdienst, bleek niet de vraag en behoefte 

vanuit de gebruikers. 

 

Omdat wij voor 100% geloofden in de innovatie DigiContact zijn wij op basis van de lessons 

learned in gesprek gegaan met de gebruikers. Waar ligt de behoefte, op welke tijdstippen, 

wat is de vraag?  

Het bleek dat er juist wel behoefte was aan DigiContact tussen 7 uur ’s ochtends en 11 uur ’s 

avonds, op de momenten dat medewerkers het drukst zijn en er soms gaten in roosters 

kunnen vallen. Het beantwoorden van zorgvragen loopt dan soms vertraging op. Met 

DigiContact is er altijd een hbo-opgeleide begeleider beschikbaar, waardoor vragen sneller 

kunnen worden opgepakt. Hierdoor is DigiContact inmiddels onderdeel gaan uitmaken van 

ons reguliere zorg- en begeleidingsproces maar ook doorontwikkeld naar de onderdelen 

Begeleiding cliënten, Verpleegkundige dienst, Nachtmonitoring en Consultatiedienst. 

Hoe zien wij nu het proces van innoveren en de implementatie? 

1. Start vanuit de vraag, behoefte en strategische thema’s. 

2. Betrek het onderwijs, andere zorgorganisaties en het bedrijfsleven, om in co-creatie en 

ketensamenwerking de onbekende wereld te vertalen naar innovaties die bijdragen aan het 

startpunt. 

3. Implementeer met behulp van digicoaches en innovatieambassadeurs. Deze medewerkers 

komen uit het primair proces en spreken de taal van hun collega’s.  

4. Maak kleine stappen en start bij enthousiaste gebruikers. Dat kunnen zowel locaties als 

cliënten zijn. Leer van de ervaringen voordat je groot opschaalt.  

 

…….Met als doel om innovatie en technologie een regulier onderdeel te maken van het zorg 

en begeleidingsproces. 



 

  

 

 

Rens Saat (UNC-ZH / LUMC): Samenwerking MBO, HBO en WO opleidingen en het 

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland 

 

Rens Saat is coördinator Palliatieve Zorg, Kwaliteit van Leven bij Dementie & 

Samenwerking met opleidingen en werkt behalve voor het LUMC ook voor het Universitair 

Netwerk Care Zuid-Holland (UNC-ZH). In zijn presentatie gaat hij in op de rol die regionale 

samenwerking kan spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuiszorg op 

basis van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten.  

Ontwikkelingen in het zorglandschap beïnvloeden de dienstverlening in zorginstellingen en 

vragen daardoor continu om (bij)scholing van zorgmedewerkers. Scholingsvormen voor 

zorgmedewerkers moeten aansluiten op deze veranderingen. Als academisch netwerk 

hebben wij korte lijnen met de praktijk aan de ene kant en het onderwijs aan de andere 

kant. Het UNC-ZH ziet het als een van haar taken om de verbinding tussen de driehoek 

onderzoek, praktijk en onderwijs structureel tot stand te brengen, om zo de zorg te 

verbeteren.   

Om op deze ontwikkelingen aan te haken wil het UNC-ZH zorginhoudelijk (wetenschappelijk) 

onderzoek initiëren, faciliteren en uitvoeren samen met studenten en docenten van 

onderwijsinstellingen. Probleem- en vraagstellingen uit de praktijk staan hierbij centraal. Zo 

ontstaat een duidelijke verbinding. We willen kennisoverdracht tot stand brengen tussen 

deelnemers van het netwerk en studenten en docenten. Deze kennisoverdracht behelst de 

thema’s/expertises van onderzoek die binnen het netwerk centraal staan: Geriatrische 

revalidatie, Kwaliteit van leven bij dementie en Palliatieve zorg bij dementie. 



 

Een aantal recente voorbeelden passeren de revue, zoals  

- Lerend Vermogen project ‘Betekenisvol gesprek’ (apr- jun 21): in dit project leerden de MBO 

studenten zich te verdiepen in een bewoner met dementie om te achterhalen wat van betekenis 

was en ís voor hem of haar in haar leven, ten doel een goede kwaliteit van leven voor de 

bewoner te behouden’. 

- Stage geriatrische revalidatie (feb-jun 21). Het vak ‘eigen regie en zelfmanagement’ is gericht op 

beweegzorg – hoe kunnen mensen nog gezond bewegen, hoe kun je dit ondersteunen met 

zorgtechnologie? Hoe kunnen we inzetten op interdisciplinaire revalidatie? 

- Seminar/ Webinar  voor docenten (voorjaar 22). ‘Onderzoek gedreven onderwijs’ seminar waar 

docenten worden geënthousiasmeerd onderzoek te betrekken in het onderwijs. 

 

Voor meer info raadpleeg https://www.lumc.nl/org/unc-zh/ . Of contact: r.r.saat@lumc.nl  

 

 

  

https://www.lumc.nl/org/unc-zh/
mailto:r.r.saat@lumc.nl


Uitkomsten van de tafelgesprekken  
 

Aan zes tafels zijn in twee ronden in wisselende gezelschappen belangrijke vragen besproken 

die relevant zijn voor de richting waarin we als CIV en als regionaal lerend netwerk op willen. 

We vatten eerst de belangrijkste opbrengsten samen. Daarna volgen per het onderwerp en 

de vragen die ter discussie stonden, gevolgd door de belangrijkste uitkomsten.  

 

 

Samenvatting tafelgesprekken 

De diversiteit aan onderwerpen die in de gesprekken aan de orde is gekomen is groot. We 

benoemen een aantal zaken die meerdere keren zijn benoemd, en ook in de plenaire 

afsluiting zijn teruggekomen.  

- Veel van de genoemde punten hebben te maken met netwerkvorming in de regio en het 

aansluiten van verschillende soorten partners bij het oplossen van vraagstukken rondom 

innovatie. Te denken valt aan de aansluiting van het mbo bij onderzoek- en 

ontwikkelopdrachten waar het hbo en wo aan werken of het betrekken van marktpartijen 

(zoals startups) bij de zorgvraag en het onderwijs.  

- Een succesfactor bij de adoptie en implementatie van innovatie is dat innovaties vraaggericht 

worden ingevoerd. De vraag kan komen vanuit medewerkers of cliënten. De innovatie als 

uitgangspunt nemen bij de ontwikkeling heeft minder kans van slagen (aanbod gestuurd, 

top-down). De netwerkvorming tussen diverse partijen moet helpen de vraag vanuit 

medewerkers en cliënten in beeld brengen. 

- Daarnaast zijn netwerken van belang om in de kennisdeling over (al dan niet succesvolle) 

praktijken en uitkomsten van onderzoek.  

- Een meermaals genoemde belemmering voor de adoptie implementatie van zorginnovatie 

zijn een onvoldoende digitale vaardigheden bij een deel van de medewerkers.  

- Adoptie en implementatie van innovaties brengt opleidingsvraagstukken met zich mee. 

Vragen die beantwoord moeten worden gaan over welk soort medewerkers nodig is en 

welke scholing en onderwijsvormen daarbij passen voor studenten en medewerkers.  



- Tot slot vraagt adoptie en implementatie wat van organisaties, zoals het loslaten van het 

denken in afdelingen, rangen en standen, goed communiceren en oog hebben voor de 

medewerker.  

 

Implementatietafel 1: sleutel tot succes 

Positieve ervaringen delen is een belangrijk instrument om innovatie te stimuleren. 

 

1. Wat is de laatste zorginnovatie die in jouw zorgorganisatie succesvol is ingevoerd? 

2. Wat was hierbij de sleutel tot succes? Welke leerpunten wil jij delen met collega-

instellingen? 

 

Opbrengsten 

Uitgangspunt bij innovatie zou moeten zijn bottom up werken, waarbij medewerkers 

worden ontzorgd. Vraag gestuurd werken en daarbij duidelijke doelen stellen. Oplossingen 

moeten bedacht worden vanuit thema’s in plaats vanuit de innovatie. 

De organisatie moet ook bereid zijn te veranderen.  

Sleutels tot succes zijn onder meer: 

- Loslaten van het afdeling denken 

- Specialiseren op het gebied van de innovatie 

- Geen project maar het zien als een proces van verandering 

 

Implementatietafel 2: innovaties in de kast 

Overweeg je een nieuwe technologie in te zetten maar weet je nog niet hoe bruikbaar deze is 

en of medewerkers ermee kunnen werken? Of verdwijnen in jouw zorgorganisatie mooie 

technologische toepassingen in de kast, omdat bijvoorbeeld te weinig mensen weten hoe ze 

werken? Benutten je medewerkers niet alle mogelijkheden?  

 

1. Hoe komt het dat innovaties in de kast blijven liggen? 

2. Wat is er nodig? Van wie en hoe? 

3.  In hoeverre moet een innovatie bewezen effectief zijn voordat je deze toepast? Hoe kan 

daarover meer informatie gegeneerd en gedeeld worden? 

 

Opbrengsten 

- Aansluiting tussen techniek en zorgverleners loopt vaak stroef en de aansluiting van de 

marktpartij (ondernemers) ontbreekt eveneens. 

- Angst voor commerciële avonturen; mismatch tussen publiek en privaat domein. 

- Verkeerde balans in de budgetten: 80% wordt gereserveerd voor de innovatie en 20% voor 

de implementatie. Dit zou andersom moeten zijn. 

- Vaak ontbreken voldoende digitale vaardigheden bij medewerkers. 

- Persoonsgericht medewerkersbeleid; probeer warme zorg terug te geven aan medewerkers 

met hulp van de inzet van technologie. 

- Streef niet naar Evidence Based Practice (EBP), maar naar Praktijk Based (Good Practice) 

werken. 



- Problemen komen niet alleen door werkveld maar ook de communicatie binnen de 

organisatie 

 

Innovatietafel 

Traditioneel zijn universiteiten sterk in de ontwikkeling van nieuwe technologie, en mbo’s en 

hbo’s in de toepassing daarvan. De ontwikkeling van technologie vraagt om oog voor de 

praktische toepasbaarheid. In een wisselwerking tussen praktijk en wetenschap komen 

praktisch toepasbare innovaties tot stand. 

 

1. Hoe kunnen mbo, hbo en wo samenwerken bij de ontwikkeling en toepassing van 

innovaties? 

2. Hoe kunnen zorg-tech bedrijven (zoals startups) gebruik maken van de expertise van het 

mbo? 

 

 

Opbrengsten 

- Ophalen welke vragen er echt bestaan in de zorg. 

- Bedrijven/startups betrekken bij de uitdagingen in de zorg en aanhaken bij 

scholing/onderwijs. 

- Zichtbaar maken wat er met innovatie bereikt kan worden. 

- Medewerkers trots maken op wat er bereikt is. 

- Begrip creëren tussen mbo, hbo en wo en het uitwisselen kennis en ervaring 

- Kruisbestuiving; rangen en standen wegwerken 

- Startups uitnodigen bij onderwijs en minor/stage ontwikkelen voor studenten bij startup 

- Gemeenschappelijke vraag creëren waarin de verschillende onderwijsstromen elkaar weten 

te vinden. 

- Alle partijen moeten samenwerken! 

 



Onderzoekstafel, het CIV als vraagbaak 

Stel dat jouw medewerkers met een vraagstuk zitten en zij kunnen deze casus naar het CIV 

sturen. In het CIV buigen verschillende groepjes studenten zich over de casus. Binnen een 

afgesproken periode komen ze met een aantal adviezen. 

 

1. Is dit iets waar jullie organisatie behoefte aan zou kunnen hebben? 

2. Hebben jullie andere wensen ten aanzien van de inzet van studenten? Hoe en wat zou er 

wenselijk zijn? 

 

Opbrengsten  

- Er is behoefte aan het creëren van een fundering hoe innovaties in de zorg opgenomen 

kunnen worden 

- Leren van elkaars ervaring en onderzoek (bv. UNCZH), met collega-instellingen delen van 

oplossingen en problemen. 

- Ervaringsgericht leren van studenten, werkveld meer betrekken 

- Onderzoeksvragen ophalen vanuit intervisie tussen diverse professionals 

- Er is nog geen natuurlijke neiging om vanuit het wo het mbo te bezoeken i.h.k.v. onderzoek 

 

Bewonerstafel 

Cliënten en mantelzorgers kunnen betrokken worden bij de toepassing van technologische 

innovaties. Dit kan zorgvragers ondersteunen in hun zelfstandigheid. 

 

1. In hoeverre kan voorlichting aan cliënten en mantelzorgers helpen bij de adoptie en 

implementatie van zorginnovaties? 

2. Welke rol kan het CIV hierin spelen? Welke rol kunnen studenten hierin spelen? 

 

Opbrengsten 

- Laat de vaag vanuit de cliënt komen, verbind daar medewerkers en startups aan. Laat in 

innovatietrajecten cliënten en personeel samen optrekken. 

- Zet het zorgplan in voor het betrekken van cliënten en mantelzorgers.  

- Het Invoeren van innovaties kan zoveel tijd kosten, dat tegen die tijd dat het werkt het 

systeem al verouderd is. 

Vraag aan het CIV: 

- Onderzoek welk soort medewerkers nodig is. Komen er nieuwe rollen? Of richten we de zorg 

met technologie anders in zodat we meer mensen moeten aannemen? Met andere 

achtergronden/interesses? 

- Wat kan het CIV betekenen op locatie?  

- Ontwikkel een MBO “master” gericht zorgtechnologie. 

 

Regiotafel: op naar een regionaal leernetwerk 

Binnen de regio Haaglanden zijn diverse zorgorganisaties actief. 

 



1. Heb je behoefte aan het leren van andere zorgorganisatie bij de implementatie en adoptie 

van zorginnovaties? 

2. Maak je al gebruik van bestaande initiatieven, zoals Zorgpact, Actieleernetwerk of Zorg 

van nu? Wat zijn je ervaringen hiermee? 

3. In hoeverre is nabijheid in de regio een stimulans om te leren van collega-instellingen? Of 

juist een rem, vanwege concurrentie tussen instellingen? 

 

Opbrengsten  

- Werk aan gezamenlijke scholing in het werkveld voor personeel en studenten 

- Werkveld kan digicoaches met elkaar delen 

- Landelijke en regionale bijeenkomsten met CIO’s 

- Netwerken van verschillende thema’s 

- Er is weinig zicht op de netwerken die er al zijn 

- Coalitie digivaardigheden in de zorg 

- Over de vraag of concurrentie tussen instellingen regionale samenwerking in de weg kan 

staan, zijn de meningen verdeeld: voor sommige deelnemers is dit niet herkenbaar, anderen 

ervaren dit wel zo.  
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