


• Project manager software ontwikkeling 
/ Agile

• Verander manager / Lean Six Sigma 
Black Belt

• Sinds 2019 werkzaam voor SVRZ als 
Programma Manager
• Ontwikkeling ECD / werkprocessen
• Implementatie Ysis
• Februari 2021 gestart met het Zorg 

Innovatie en Technologie Platform 
(ZITP)

Edwin de Vries
e.de.vries@svrz.nl
06-83054824

mailto:e.de.vries@svrz.nl


SVRZ, zorgt in Zeeland

• ~3.000 cliënten (waarvan ~1361 intramuraal)

• ~1.554 vrijwilligers

• ~3.583 medewerkers

• ~73 locaties

• ~$132M omzet 

• altijd dichtbij

• betrouwbaar

• kwaliteit

• verspreid door heel Zeeland
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SVRZ Innovatie en Technologie Platform

SVRZ wil in de toekomst flexibel sturen op resultaat en 
efficiënt gebruik maken van nieuwe technologie. 
Tegelijkertijd ligt de nadruk op samenwerken en 
flexibiliteit. In de meerjarenstrategie 2020-2025 is 
aangegeven dat we volop inzetten op technologie, 
innovaties en ICT om de zorg- en dienstverlening verder 
te verbeteren en meer zorg en welzijn op maat te leveren 
zodat in iedere oudere Zeeuw die dat wil verantwoord 
kleinschalig kan blijven wonen en we voor specifieke 
doelgroepen specialistische zorg geconcentreerd 
aanbieden.

Strategische ambitie



Kick-Off

Team 

• Wie doet er mee?

• Welke training benodigd

• Inventariseren innovatie

• Zichtbaarheid SVRZ Innovatie en 

Technologie Platform

9 september

Roadmap

• Backlog

• Eerste project en projectopzet

11 november24 juni 

22 april

- Aangedragen vanuit locaties
- Beleidsmedewerkers
- Security Officer
- Functioneel- en Technisch 

Applicatiebeheer
- Opleidingscentrum
- Key-Users
- Onderzoeks- en wetenschapscommissie



• Innovatie of vernieuwing is een 
nieuw idee, goed, dienst en proces of 
combinatie daarvan. Innovatie kan 
plaatsvinden binnen organisaties maar 
ook binnen bredere - sociale -
verbanden. Het proces van innoveren 
(innovatieproces) omvat het geheel van 
menselijke handelingen gericht op 
vernieuwing (van producten, diensten, 
productieprocessen, etc.). De 
verspreiding van innovatie 
wordt innovatiediffusie genoemd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Idee_(filosofie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmanagement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatiediffusie


5 voorwaarden voor een succesvol platform 

1. Het hebben van een visie / ambitie

2. Meten is weten!

3. Innoveren doe je met de doelgroep

4. Creëren van een executiecultuur

5. Innoveren kun je niet alleen



1. Ambitie 2025

• Is het klassieke cliëntdossier opgegeven en wordt een 
persoonlijk cliëntportaal gevoed door slimme sensoren 
waarmee iedere cliënt (en vertegenwoordiger) en 
medewerkers real-time en gebruiksvriendelijk inzicht heeft 
in de relevante stand van zaken en uitkomsten.

• Worden op basis van het cliëntportaal business intelligence 
uitkomsten data verzameld die de basis is voor (bij)sturen en 
verantwoording afleggen

• Kan iedere cliënt met behulp van leefcirkels zich veilig en 
verantwoord in vrijheid bewegen.

• Heeft SVRZ met iedere cliënt (ook) een actieve digitale 
relatie.

• Vindt 70% van de behandelingen, adviezen en monitoring 
(deels) digitaal plaats.



2. Meten is weten, ook / juist bij innovatie

Van zorgdossier naar slim dashboard



3. Innoveren doe je met de doelgroep



4. Creëren van een executiecultuur

• Draagt bij aan de ambitie: ‘In 
2025’….

• Is het meetbaar?
• Is het binnen 12 weken te 

realiseren

• Privacy check
• Security check



5. Innoveren kun je niet alleen



De digicoach helpt collega’s basis-
digivaardig te worden op het 

gebied van applicaties, internet, 
social media, apps en instellingen 

enz.

De ambassadeur helpt bij testen, 
ondersteunt de adviseur, 

enthousiasmeert de collega’s en 
heeft basiskennis over 

zorgtechnologie.

De adviseur heeft gevorderde 
kennis over zorgtechnologie maar 
ook over implementeren, ethiek, 
privacy enz. en ondersteunt de 
projectleider bij de uitrol van 

nieuwe en bestaande technologie. 

Digicoach (20 / 25)

Innovatie ambassadeur (16) Innovatie adviseur (8)

Key-user



Uitgangspunten:
• Geborgd en overdraagbaar.
• Meetbaar
• Privacy & security



Informeren

Overzicht
Loket



Dank! Edwin de Vries – e.de.vries@svrz.nl


