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Bestuur aan het stuur

het belang van 
informatiemanagement
De budgetten van zorginstellingen staan onder druk. Tegelijkertijd blijven de Ict-kosten 

stijgen, terwijl de opbrengsten ervan moeilijk meetbaar zijn maar gevoelsmatig tegenvallen. 

Vaak overheerst het gevoel dat de Ict-afdeling continu achter de feiten aan loopt, overvraagd 

wordt en de verwachtingen niet kan waarmaken. Wat kan een bestuurder doen om de 

effectiviteit van zijn Ict te vergroten en die beter te laten aansluiten op zijn business?  

De informatiemanager kan een sleutelrol spelen.

A ls het gaat om de strategische inzet van informatie-

technologie kijken veel zorgbestuurders in eerste in-

stantie naar hun Ict-manager. Maar die is in veel in-

stellingen vooral de baas van de infrastructuur. Hij zorgt dat 

de Ict- voorzieningen (werkplekken, datacommunicatie, op-

slag, servers) het doen en de kosten beperkt blijven. De Ict- 

manager is hoofd van een facilitaire dienst die vooral reactief 

is, beheersmatig en (veelal in beperkte mate) dienstverle-

nend. U vraagt en wij draaien en, geduld is een schone zaak. 

Het is niet de taak van zo’n Ict-manager om strategisch met 

de Raad van Bestuur mee te denken, nieuwe functionaliteit 

(applicaties) aan te schaffen of te zorgen dat de business 

het systeem maximaal benut. 

Overigens is het goed laten draaien van de Ict-infrastructuur 

geen sinecure. De automatisering van zorginstellingen heeft 

een hoge vlucht genomen. Er is een netwerk dat algauw uit 

1.500 of meer werkplekken bestaat en waarop honderden 

toepassingen worden aangeboden. De Ict-manager die ooit 

is gestart als handige systeembeheerder werd in eerste in-

stantie op handen gedragen omdat hij nieuwe dingen moge-

lijk maakte. Nu zijn er zorginstellingen waar het hoofd Auto-

matisering wordt gezien als mastodont die continu op de 

rem trapt.

Omdat Ict meer is dan de infrastructuur draaiende houden, 

is een andere relatie van de Raad van Bestuur met die afde-

ling noodzakelijk. In figuur 1 hebben we de Ict-dienstenpira-

mide naast de business organisatie gezet. Op beleids- en 

strategisch niveau is meer nodig dan de traditionele klant- 

leverancier relatie. Maar het is voor de typische Ict-manager 

moeilijk zo niet onmogelijk om een serieuze gesprekpartner 

te zijn voor de top van de business organisatie, als dezelfde 

persoon ook een ontevreden klant is. Wanneer de afdeling 

de zaken niet goed op orde heeft en de gesprekken vooral 

gaan over het (niet) oplossen van storingen, is gedachten-

uitwisseling op beleids- en strategisch niveau onmogelijk.

De traditionele Ict-manager is dus niet de eerstaangewezen 

persoon om de bestuurder te helpen de Ict in de organisatie 

beter te laten aansluiten. Wie dan wel?

Het 9 blokken model
In ‘enge zin’ gaat het bij Ict over tastbare en infrastructurele 

zaken. Maar effectieve Ict gaat over informatie en proces-

sen, onderling optimaal afgestemd. Het 9 blokken model  

(figuur 2) geeft dat overzichtelijk weer.

Een bestuurder is nauw betrokken bij het richting geven aan 

en inrichten van de organisatie en de processen. Maar in 

Figuur 1: Besturing van Ict
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veel zorgorganisaties ontbreekt een functionaris die de ver-

taling kan maken naar de overige blokken en het strategisch 

beleid weet om te zetten in plannen voor effectieve Ict. Een 

functionaris die denkt vanuit business concepten, die weet 

wat op Ict-gebied wel en niet kan en rekening houdt met de 

haalbaarheid in de organisatie. Deze veelal ontbrekende pro-

fessional is de informatiemanager. In figuur 3 is zijn werkveld 

weergegeven.

In veel zorgorganisaties is de rol van de informatiemanager 

niet goed of zelfs geheel niet geregeld. Een van de risico’s 

die de organisatie dan loopt, is dat er ‘zomaar’ Ict-projecten 

starten zonder enige relatie met de organisatiestrategie of 

andere Ict-projecten. We beschrijven daarvan twee casus-

sen.

Casus 1: vervanging Rolodex kaartjes
Het secretariaat van een grote zorginstelling wil de traditio-

nele Rolodex kaartjes van relaties van de RvB vervangen door 

een ‘modern relatiebeheerssysteem’. En, zo denken mensen 
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systeem net zo goed voor de hele instelling invoeren. Han-

dig, één applicatie waarin de gegevens alle relaties (niet zijn-

de patiënten) worden vastgelegd.

Algauw blijkt het niet zo simpel te zijn. Het secretariaat van 

de RvB wil van een instelling waarmee veel wordt samenge-

werkt alleen de RvB-leden en de gegevens van het secretari-

aat vastleggen; maar andere onderdelen van de organisatie 

willen heel andere gegevens van die instelling vastleggen. 

Vanuit de divisies komt de wens om gegevens van huisart-

sen, scholen en andere relaties vast te leggen. Wat door het 

secretariaat van de RvB bestempeld werd als een simpel  

Ict-vraagstukje, blijkt ingewikkelder te liggen. Wie mag bij-

voorbeeld het verhuisbericht van een huisartsenpraktijk  

verwerken? Wie mag gegevens in het relatiebestand aanpas-

sen, verwijderen, toevoegen?

Het blijkt dat het eenmalig invoeren van het adressenbe-

stand al een hele klus wordt, maar het up-to-date houden 

van de gegevens blijkt een veel grotere uitdaging. Uiteindelijk 

wordt vanwege de grote centrale beheerslast afgezien van 

instellingsbrede implementatie maar gekozen voor meerdere 

decentrale systemen. Dat brengt dubbele opslag van gege-

vens met zich mee.

Casus 2: decentrale inkoopmodule
Een ander voorbeeld. Al jaren klaagt de afdeling Inkoop over 

de hoge werkdruk. Uiteindelijk weet het hoofd Inkoop de RvB 

ervan te overtuigen dat een bestelapplicatie de werkdruk 

aanzienlijk zal verlichten. Ook zo handig, zegt hoofd Inkoop: 

aanvragers kunnen de status van hun bestelling volgen, net 

als bij Bol.com.

Figuur 2: 9 blokken model

Schaap met vijf poten

Van een informatiemanager wordt veel verwacht. Hij moet de 

volgende rollen vervullen:

•	 	Informatiestrateeg:	het	opstellen	en	bewaken	van	de	informa-

tiestrategie.

•				Adviseur	over	business	strategie,	case	ontwerp,	(her)inrich-

ting	business	proces.

•				Portfoliomanager:	verantwoordelijk	voor	de	relatie	met 

interne	en	externe	leveranciers.	

•				Architect:	ontwerpen	van	de	informatiearchitectuur	en	zorgen	

voor	een	schaalbare	infrastructuur.

•			Trendwatcher:	de	informatiemanager	volgt	de	Ict-trends	en	

weet	ze	voor	de	eigen	organisatie	op	waarde	te	schatten.

Figuur 3: Werkveld van de informatiemanager



22 www.zmmagazine.nl

Bestuurder speelt cruciale rol door Ict een duidelijke 
positie te geven in strategie, plannen en besturing

Een paar maanden later is de nieuwe applicatie geïnstalleerd 

en zijn de medewerkers geschoold. Algauw blijkt de software 

nauwelijks voordelen te bieden. Gebruikers klagen over de 

tijd die het kost om een bestelling te doen. Voorheen was 

het invullen van een bestelbon snel gebeurd, nu moeten  

medewerkers telkens nadenken hoe de applicatie ook al 

weer werkt; de meesten bestellen maar een of twee keer 

per maand. Het invullen van een bestelbon kostte vroeger 

hooguit 2 minuten; het doorlopen van alle bestelschermen 

kost nu ruim 10 minuten. Aan het volgen van de status van 

bestellingen blijkt bij gebruikers helemaal geen behoefte.  

De werkdruk op de afdeling Inkoop is niet minder geworden, 

integendeel: doordat de bestelsoftware niet goed communi-

ceert met het inkoopsysteem en het financiële systeem 

gaan er telkens dingen mis. De inkoopafdeling heeft zijn han-

den vol aan de softwareproblemen. Zelfs als zij geen beheer-

sproblemen had gehad, was er geen goede business case. 

De werklast van de afdeling Inkoop (overtypen bestelbon-

nen) is verschoven naar gebruikers (bestelling vastleggen in 

bestelmodule); en die gebruikers zijn er met zijn allen langer 

mee bezig dan de afdeling Inkoop vroeger.

Er zijn organisaties waar de informatiemanager deel uit-

maakt van de Ict-afdeling en niet (h)erkend wordt in de busi-

ness organisatie. Het komt ook voor dat de informatiemana-

ger een rol krijgt toegedacht als ‘manager informatie  voor-  

ziening’. Dat is een misverstand: informatiemanagement  

is niet het maken van managementinformatie-rapporten.  

Gezien het werkveld van een informatiemanager en het  

belang van Ict heeft het de voorkeur om de informatie-

manager direct onder de RvB te positioneren en deel te  

laten uitmaken van de tactische managementlaag.

De informatiemanager in de zorg
Michael Porter van Harvard University Cambridge noemt  

‘informatisering’ een essentieel onderdeel van de bedrijfs-

voering bij zorginstellingen om kwaliteitsverbetering en 

marktwerking succesvol te kunnen realiseren. Zorgprofessio-

nals raken er ook steeds meer van overtuigd dat Ict hun kan 

helpen om hun werk beter, sneller of veiliger te doen. Er ko-

men ook steeds meer mogelijkheden om de primaire proces-

sen te ondersteunen. Dat zijn in de zorgsector vooral kennis-

processen en/of handmatige/verzorgende activiteiten.

Wat maakt de inzet van Ict- ondersteuning in de zorg speci-

fiek en weerbarstig?

 Er zijn veel verschillende zorgprocessen en elke patiënt/ ‣

cliënt is uniek. Er zijn vele behandelvormen en specialis-

men. Deze grote diversiteit brengt een grote diversiteit 

aan administratieve handelingen met zich mee waarbij 

standaardiseren (protocols) nog in de kinderschoenen 

staat. 

 Zorgwerkers zijn bovenal kenniswerkers. En kennis is, alle  ‣

kennissystemen ten spijt, lastig te pakken in informatie-

systemen. Bovendien laten een mens en zijn ziektebeeld 

zich niet eenvoudig vertalen in cijferreeksen of invul-

velden. Daarenboven laten diverse specialismen zich van-

uit hun geaardheid moeilijk vertalen naar een administra-

tief systeem; denk aan de visuele geaardheid van 

dermatologie en de verbale geaardheid van de psychiatrie. 

 De zorg heeft te maken met een complex financierings- ‣

model. De Ggz hanteert bijvoorbeeld minimaal vier bekos-

tigingmodellen die elk hun eigen eisen stellen aan de  

administratieve organisatie.

De bestuurder speelt een cruciale rol door Ict een duidelijke 

positie te geven in zijn strategie, plannen en besturing, én 

door informatiemanagement adequaat in te richten. Ict is te 

belangrijk en te kostbaar om er niet zelf bovenop te zitten. 

Een paar handvatten voor die rol:

 Trek een ervaren informatiemanager aan en positioneer  ‣

hem rechtstreeks onder de RvB. Zorg voor een stevig pro-

fiel nodig; de informatiemanager is een schaap met vijf 

poten (zie kader). Het informatiemanagement vertaalt de 

businessthema’s naar informatiethema’s, al dan niet met 

een Ict-component, en bewaakt strategische uitgangspun-

ten. Hiervoor is iemand nodig die de business snapt en 

verbinding kan leggen met de belangrijkste professionals. 

Daarnaast moet hij voldoende verstand hebben van Ict 

om een serieuze sparringpartner te zijn voor de Ict-mana-

ger. 

 Stel een Strategisch informatiebeleidsplan op en herijk  ‣

het periodiek. Zorg dat het geen stuk wordt voor in de  

bureaula, maar een werkdocument met concrete voorstel-

len en opdrachten voor projecten.

 Start Ict-projecten. Daar was het immers om te doen:   ‣

Ict-projecten die bijdragen aan het realiseren van de stra-

tegie. Zorg voor ervaren projectmanagers en -leiders. Veel 

lastige klussen worden in een zorginstelling intern ver-

kocht als ‘interessant project’, maar projectmanagement 

is een vak. 

 Neem als bestuurder zitting in de stuurgroep van de be- ‣

langrijkste projecten. En zet Ict als vast punt op de agenda 

van RvB, MT en Raad van Toezicht. •


