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Het succes van nieuwe technologie hangt grotendeels af van goed

verandermanagement. We zien regelmatig dat in organisaties de

primaire focus wordt gelegd op de technische aspecten en dat ervan

uit wordt gegaan dat de mensen in de organisatie er klaar voor zijn.

Voor een duurzame implementatie is dat niet optimaal.

 

“Weer een nieuwe applicatie, en die oude functioneert nog niet eens

hoe ik wil. Ook heb ik er geen tijd voor”. 

 

Klinkt dit u als projectleider bekend in de oren als u met

zorgprofessionals in uw organisatie spreekt? Veel projecten gericht op

de introductie van een technologie zijn wellicht technisch geslaagd,

maar echt omarmd worden ze bij lange na niet allemaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologiegedrevenheid

Een belangrijke reden dat nieuwe technologie niet succesvol in

organisaties wordt geïmplementeerd is een sterke focus op de

technische aspecten.

 

Tech Succesvol implementeren doe je zo

Lees verder op de volgende pagina



Aan de start van het project worden gedetailleerde terms of reference

opgesteld. Daarna worden verschillende leveranciers met plussen en

minnen met elkaar vergeleken en na de keuze wordt tijdens de

implementatie de aandacht gevestigd op de werking van het systeem.

Dit is echter te eenzijdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om succesvol te zijn, is het kijken of de organisatie er wel klaar voor is

en wat er nodig is om de technologie goed te adopteren van wezenlijk

belang.

 

Onze aanpak om te zorgen voor een succesvolle introductie van

technologie in de zorg? Volg ons op LinkedIn en Twitter waar we onze

ideeën met jullie delen.

 

 

Mirco Rossi - Programmamanager Sleutelnet

 

 

Tech Succesvol implementeren doe je zo

E-health

Zo blijkt rond e-health dat deze

technologie niet overal goed is

ingebed in de zorgpraktijk. Dat is

zonde. Op die manier helpt e-

health immers niet om de

uitdagingen in de zorg op te lossen

noch om de zorg te verbeteren.

 

https://www.linkedin.com/company/sleutelnet/


Met welke resultaten maak jij jouw bestuurder in 2020 blij omtrent

een PGO?

Met welke acties zou jij aan het eind van de workshop naar buiten

willen lopen?

Hoe ga jij aan de slag met een PGO in 2020?

Uit onze workshop Leidend in e-health van 28 januari zijn 7 prioriteiten

voor 2020 naar voren gekomen. De eerste prioriteit is PGO en patiënt

centraal. In een PGO verzamelt de patiënt zelf alle

gezondheidsgegevens die nu bij verschillende hulpverleners liggen. 

 

PGO

Op 2 april gaan wij het onderwerp PGO met alle belanghebbenden in

een workshop uitwerken en omzetten in praktisch nut. Om 14.45u is de

inloop en de workshop is van 15.00u tot 17.00u.

 

Er hebben zich al veel organisaties aangemeld. Wil jij hier ook bij zijn? 

 

Laat ons dit dan voor 6 maart weten en geef dan direct antwoord op

deze 2 vragen:

 

1.

2.

 

 

Christi Ouwerkerk - Projectleider Sleutelnet
couwerkerk@sleutelnet.nl

 

Mirco Rossi - Programmamanager Sleutelnetail 
mrossi@sleutelnet.nl

 

 

2 april Workshop Leidend in e-health: PGO



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 

Mirco Rossi, programmamanager Sleutelnet
 

Christi Ouwerkerk, projectleider Sleutelnet 
 

tel. 071-5140130
 

info@sleutelnet.nl


