
 
 

Technologische innovatie in zorg en welzijn 
Succesfactoren voor implementatie en opschaling 
 

Werkgevers in zorg en welzijn experimenteren volop met technologie. Maar een (technologische) 

innovatie is pas succesvol als deze breed is geïmplementeerd en onderdeel van de dagelijkse 

zorgpraktijk. En juist dat is vaak lastig voor werkgevers.   

 

In deze publicatie geven we een overzicht van veelgenoemde factoren die van belang zijn voor het 

laten slagen van implementaties en opschaling van technologieën in de sector. We beogen hiermee 

niet uitputtend te zijn. De publicatie is een hulpmiddel voor zorg- en welzijnsorganisaties die aan de 

slag willen met technologische innovatie en door de hoeveelheid bestaande publicaties en literatuur 

door de bomen het bos niet meer zien.  

 

Definities  

 

Innovatie 

Innovatie is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis, producten, processen of diensten. 

Met als doel om iets sneller, handiger, goedkoper of beter te maken. ‘Nieuw’ is breed te interpreteren: 

nieuw voor een organisatie, markt, doelgroep of voor de wereld.  

 

De ‘Zorg voor innoveren kennisbank’ van de Rijksoverheid geven de volgende definities:  

 

Implementatie: 

“Implementatie is een procesmatige en/of planmatige invoering van een vernieuwing of verandering. 

Dit met als smal doel dat de vernieuwing of verandering is geïntegreerd in het beroepsmatige 

handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de sector. En als breed doel dat 

de vernieuwing of verandering verbetering oplevert”1.  

 

Implementatie bestaat uit de volgende fasen: 

- Verspreiding: de betrokkenen worden geïnformeerd over de verandering.  

- Adoptie: de betrokkenen staan positief tegenover de verandering en het gebruik ervan.  

- Invoering: de betrokkenen leren om te gaan met de verandering en voeren deze uit.  

- Borging: de betrokkenen hebben de verandering geïntegreerd in hun dagelijkse werkwijze.  

 

 

Opschaling van een innovatie:  

“De toepassing in een grotere omvang van een innovatie die zich op kleine schaal heeft bewezen”. 

Opschaling is als het ware ‘implementatie in het groot’2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rijksoverheid, Zorg voor innoveren kennisbank. Geraadpleegd op 7 juli 2020, van 
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/implementatie/wat-is-implementatie  
2 Rijksoverheid, Zorg voor innoveren kennisbank. Geraadpleegd op 7 juli 2020, van 
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling  

https://www.zorgvoorinnoveren.nl/implementatie/wat-is-implementatie
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling


 
 

 

 

 

Succesfactoren voor de implementatie en opschaling van technologie 
 

1. Aandacht voor sociale innovatie 

Technologische innovatie gaat hand in hand met sociale innovatie. Waar technologische innovatie 

leidt tot nieuwe technologie, waarbij nieuwe producten of productieprocessen ontstaan, is sociale 

innovatie volgens het Nederlands Centrum voor Sociale innovatie (NCSI) 'een vernieuwing in de 

arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en 

ontplooiing van talenten'. Sociale innovatie bepaalt 75% van het innovatiesucces, ten opzichte van 

25% door technologische innovatie. Dit terwijl in de zorgsector vaak 75% van de inzet of financiën 

wordt besteed aan de technologie of het product zelf, en maar 25% aan de sociale kant van de 

innovatie. Een andere blik op technologische innovatie is nodig, niet alleen door het management, 

maar ook door werknemers. Zij denken bij technologische innovatie vaak aan concrete producten, 

in plaats van manieren waarop deze producten hun werk anders kunnen inrichten. En juist de 

verankering in het denken, doen en leren van medewerkers is een bepalende factor voor het 

succes van de implementatie en het gebruik van de technologie op de werkvloer. Bij de start van 

de pilot moet al nagedacht worden over deze verankering of de verdere implementatie, en niet 

pas aan het einde van de pilot.  

 

2. Draagvlak onder alle betrokkenen 

Veel innovaties blijken in de praktijk aanbod gestuurd en worden niet ingebed in de dagelijkse 

praktijk en processen in de zorg. Organisaties hebben vaak te maken met een behoudende 

cultuur, in plaats van een innovatiecultuur, waardoor draagvlak voor innovatie ontbreekt. 

Noodzakelijk voor het slagen van de implementatie van een technologie, is het zorgvuldige proces 

van afstemming en samenwerking tussen ondernemer, zorgaanbieder, zorgprofessional en 

cliënten en patiënten. Kennis van elkaars cultuur, belangen en gewoontes is hierbij noodzakelijk. 

(Alle) gebruikers moeten in een vroeg stadium bij het ontwerp- en ontwikkelproces betrokken zijn. 

En met die input moet iets worden gedaan, anders werkt het slechts frustrerend. Top-down 

implementatie is vaak minder succesvol, maar ondersteuning door het management is wel een 

belangrijke succesfactor. Het management heeft bij voorkeur een faciliterende rol; zij zorgt voor de 

financiële en beleidsmatige kaders. Het uitdenken van de toepassing hoort bij zorgmedewerkers 

te liggen. Het uitdenken door het management blijkt funest voor het succes van de implementatie 

van de innovatie.  

 

3. Een zichtbare meerwaarde van de innovatie  

Een belangrijke factor om draagvlak en acceptatie te creëren, is het aantoonbaar maken van de 

toegevoegde waarde of het nut van de innovatie. Een matig gevoel voor urgentie of het ontbreken 

van een helder doel van de innovatie, is een van de oorzaken waardoor pilots vaak niet 

opschalen. Technologische innovatie is immers geen doel op zich, maar dient bij te dragen aan 

het oplossen van een probleem of het efficiënter inrichten van processen. Het liefst zijn de 

effecten van innovaties direct zichtbaar en niet pas op de langere termijn. Het doel moet zichtbaar 

zijn voor het management, maar zeker ook voor de gebruikers: medewerkers en cliënten. Zij 

moeten ervan overtuigd zijn dat de technologie de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Cliënten 

zien bijvoorbeeld niet de noodzaak van beeldbellen als hun naasten elke week op visite komen. 

Maar als deze mogelijkheid er niet is, zoals tijdens de coronacrisis of wanneer naasten in het 

buitenland wonen, dan groeit het draagvlak voor beeldbellen. Het betrekken van familie en 

naasten is daarom belangrijk. Ook medewerkers willen dat de technologie de kwaliteit (in hun 

ogen vaak persoonlijk contact en nabijheid) van zorg bevordert, of tenminste niet vermindert. De 

keerzijde is dat zij soms bang zijn hun baan te verliezen. Of niet meer aan verwachtingen te 



 
 

kunnen voldoen, omdat de nuttige en noodzakelijke inzet van 

technologie meer efficiëntie van hen verlangt. 

 

4. De aanwezigheid van benodigde vaardigheden 

Het werk van zorg- en welzijnsprofessionals verandert door technologie. Een leven lang leren is 

daarbij noodzakelijk, technologie staat immers niet stil. Het vraagt daarmee ook wat van het 

aanpassingsvermogen van professionals. Met name de groep medewerkers van 55 jaar of ouder 

vindt het vaak minder interessant om zich te verdiepen in nieuwe technologie. Hetzelfde geldt voor 

de oudere cliënten: zij groeiden niet op met technologie. De toekomstige cliënten of ‘jongere’ 

ouderen bezitten waarschijnlijk meer vaardigheden 

als het gaat om bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen. 

Ook voldoende tijd en capaciteit is noodzakelijk bij 

de introductie van (nieuwe) technologieën op de 

werkvloer. Training en coaching van de gebruikers 

is belangrijk, eventueel in combinatie met een vast 

aanspreekpunt of (technische) helpdesk voor 

vragen. Ook in opleidingen moeten de benodigde 

vaardigheden op het gebied van werken met 

technologie beter worden ingebed. Daarbij is 

aandacht voor een veranderende rol van de 

professional noodzakelijk. 

 

5. Gebruiksvriendelijkheid van de technologische 

toepassing 

Hoewel je gebruikers kan trainen en coachen in 

vaardigheden in en het gebruik van technologie, is 

het van belang dat de innovatie gebruiksvriendelijk 

is. Niet goed functionerende technologische 

toepassingen en haperende digitale middelen zorgen voor frustratie en afkeer onder gebruikers.  

6. Bekendheid van de technologische innovatie 

Onbekend maakt onbemind. Communicatie rondom de innovatie is belangrijk bij de opschaling 

van technologie. Innovaties verspreiden sneller binnen homogene groepen dan binnen 

heterogene groepen. Als je positief nieuws over innovatie wil verspreiden, is het bijvoorbeeld 

effectiever om dit nieuws door een zorgverlener (met ervaring met de innovatie) naar een andere 

zorgverlener (zonder ervaring met de innovatie) te laten verspreiden, dan vanuit een 

leidinggevende naar een zorgverlener. Communicatie binnen bepaalde sociale netwerken is 

effectiever. Verspreiding van een innovatie die rolpatronen verandert, is daarom lastiger. Om te 

komen tot opschaling van technologie kan de inzet van ambassadeurs of opinieleiders helpen. Zij 

hebben toegang tot de media en sociale netwerken, dat kan helpen bij de opschaling van 

innovatie. Massamedia zijn het meest efficiënt om mensen op de hoogte te brengen van het 

bestaan van een nieuwe technologie. Maar om de implementatie en opschaling ook daadwerkelijk 

te accepteren en implementeren in de organisatie, is het van belang ‘face to face’ te 

communiceren.   

 
7. Inzicht in financiële kosten en opbrengsten 

Onduidelijkheid over de toekomstige kosten en opbrengsten van een innovatie vormt een rem op 

de bereidheid er geld in te steken. Onduidelijkheid over de opbrengsten kan ontstaan over het 

‘wanneer’ (lange termijn versus korte termijn) maar ook over het ‘wie’. De financiële investering en 

de financiële baten van een innovatie kunnen bij verschillende partijen liggen. Soms wordt de 

efficiëntiewinst als gevolg van technologie gebruikt om juist het zorgvolume te vergroten, in plaats 

van arbeid en faciliteiten te verminderen. De zorgvraag past zich aan het zorgaanbod aan en 

andersom. E-health kan bijvoorbeeld tijdelijk of structureel zorgen voor een grotere zorgvraag 

https://utrechtzorg.net/content/1-nieuws/202007070012-programma-digitaal-vaardig-levert-waardevolle-aanbevelingen-voor-zorg-en-welzijn/digitale-vaardigheiden-onderzoeksrapport-regio-utrecht_-juli-2020.pdf
mailto:h.vreugdenhil@transvorm.org


 
 

door betere toegang en beschikbaarheid tot medische informatie. 

Technologische innovatie kan kosten verlagen en effectiviteit bevorderen, maar schept 

tegelijkertijd nieuwe vraag van patiënten die bijvoorbeeld nu pas geholpen kunnen worden. 

Wanneer uit een pilot blijkt dat de technologische innovatie tijdswinst oplevert, wil je als 

zorgorganisatie die tijd misschien gebruiken voor extra aandacht voor de cliënt. Maar de 

zorgverzekeraar kan de gewonnen tijd gebruiken om de financiering te verminderen. En als een 

innovatie niet wordt vergoed, worden de kosten door de zorgverleners zelf gedragen. Dat kan een 

reden zijn om een pilot niet op te schalen. Dat geldt ook voor de gebruiker, de particuliere 

aanschaf van technologische hulpmiddelen brengt kosten met zich mee. Dan wil je als zorgvrager 

het product tenminste eerst kunnen uitproberen of huren. De meeste subsidies gaan naar 

productontwikkeling, in plaats van implementatie, maar uiteindelijk moet er juist een financiële 

prikkel zijn om de innovatie daadwerkelijk (structureel) in gebruik te nemen.    

 

8. Eigenaarschap en regie 

Regelmatig ontbreekt een duidelijke verantwoordelijke voor de implementatie, borging en de 

bredere (regionale) opschaling van innovatie. Het is van belang een projectleider of een 

verandermanager aan te stellen binnen de organisatie, die verantwoordelijk is voor de 

implementatie en de borging.  Als het gaat om opschalen van technologische innovatie, dan zien 

we een belemmering in het groot aantal betrokkenen bij de organisatie en uitvoering: 

zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, regionale 

samenwerkingsverbanden rond arbeidsmarkt en onderwijs, ondernemers en innovatieaanbieders. 

Vaak ontbreekt een gezamenlijke visie en daarmee ook eigenaarschap en regie. Dat is een 

belemmering voor realisatie van technologie en digitalisering op grote schaal.  

 
9. Een zorgvuldige evaluatie 

Organisaties hebben vaak de neiging te investeren in de innovatie zelf en minder in de 

zorgvuldige evaluatie ervan. En ondertussen wordt er alweer iets anders geïntroduceerd. Om de 

inzet van technologie op grote schaal toe te passen is het van belang de inzet te evalueren en bij 

te stellen waar nodig. Die evaluatie moet plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven (zoals 

ook bij het creëren van draagvlak beschreven). Het delen van ervaringen en kennis over de 

implementatie van technologie helpt, zowel binnen de organisatie als tussen zorgaanbieders 

onderling.  

 

10. De technologische innovatie is in staat zich door te ontwikkelen 

Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassing van een innovatie gewenst is, moet de technologie zich 

hier ook toe lenen. Als de technologische innovatie makkelijk aan te passen is aan nieuwe 

situaties, dan is de potentie voor verspreiding groter. Zorgverleners moeten de kans hebben 

nieuwe toepassingen voor innovaties te vinden. Of een eigen draai aan de toepassing te kunnen 

geven, indien de situatie of zorgvraag hierom vraagt. Zo ontstaan ook incrementele, of geleidelijke 

innovaties, die steeds iets beter worden. Deze innovaties zijn vaak succesvol, omdat de context al 

bekend is en er minder gedragsverandering (sociale innovatie) nodig is om de innovatie te 

verspreiden.  

 

Zelf aan de slag met de implementatie en opschaling van technologie in uw organisatie(s)? 
 
Op www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank vindt u meer informatie, adviezen, subsidiemogelijkheden 
en bruikbare tools voor de implementatie en opschaling van innovaties.   
 

Transvorm start in november 2021 de HIS-Implementation gericht op succesvolle implementatie en opschaling van 
technologie. Meer informatie hierover? Neem contact op met Sanne Schoolmeesters, via 
s.schoolmeesters@transvorm.org.  

 

http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank
mailto:s.schoolmeesters@transvorm.org
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