
2017-2018 

 

  

Bachelorproef       
Social ROI bij het implementeren van 

online tools in de non-en social-profit 

sector      

De Boever Sybren, De Sutter Matti, Goossens Nicolas, 

Remory Nina 

      

 

      

Arteveldehogeschool 

Hoogpoort 15, 9000 Gent 

Academiejaar: 2017-2018 

Bachelor in het Bedrijfsmanagement 

 

Opdrachtgeefster: Vicky Franssen (Tetra Simba project) 

Begeleider: Veronique Vermoesen 

 

D 

 



 

 

 

 

 

Bachelorproef: Social ROI bij het implementeren van online 

tools in de non-en social-profit sector 

 

Academiejaar: 2017-2018 

Bachelor in het Bedrijfsmanagement 

Arteveldehogeschool 

Hoogpoort 15, 9000 Gent 

 

 

Opdrachtgeefster: Vicky Franssen (Tetra Simba project) 

Begeleider: Veronique Vermoesen 

 

 

 

 

De Boever Sybren 

De Sutter Matti 

Goossens Nicolas 

Remory Nina



3 

 

 

Woord vooraf 

Deze bachelorproef vormt het einde van onze opleiding Bedrijfsmanagement met 

afstudeerrichting Financiën- en verzekeringswezen aan de Arteveldehogeschool te Gent. Dit 

eindwerk is het resultaat van een periode van intense samenwerking en verbluffende 

ontdekkingen. Tijdens het zware werk konden we steeds op elkaar rekenen waardoor we altijd 

wel een uitweg vonden als er zich problemen voordeden. 

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze dank te richten aan de vele 

organisaties die ons in staat gesteld hebben om dit onderzoek te verwezenlijken. 

Als eerst willen wij het bestuur van de Arteveldehogeschool met in het bijzonder Vicky 

Franssen bedanken voor de opportuniteit die wij gekregen hebben om deel te nemen aan dit 

TETRA-project. Daarnaast willen wij haar ook bedanken voor alle tussentijdse feedback die 

wij hebben kregen. 

Ten tweede willen wij onze begeleider van de bachelorproef, Veronique Vermoesen, bedanken 

voor alle tijd die ze gestoken heeft in het bijsturen van ons onderzoek. 

Als laatste willen wij alle geïnterviewden van de organisaties bedanken voor de medewerking 

van de waardevolle interviews en constructieve bijdragen. 
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Executive Summary 

Deze bachelorproef is onderdeel van het SIMBA-project (Succesvol IMplementeren 1  van 

Beeldbellen binnen Ambulante hulpverlening). De probleemstelling van het onderzoek is dat, 

ondanks de sterke technologische vooruitgang, de sociale sector nog steeds een achterstand 

heeft ten opzichte van de andere sectoren. Zo kunnen de instellingen zich moeilijk een beeld 

vormen over de implementatie van online tools2. Een businessmodel ontbreekt vaak, hierdoor 

hebben de organisaties een beperkt economisch inzicht. (Franssen, SIMBA Briefing BAP, 

2017) 

Dit werk bestaat uit twee grote delen, eerst is er de deskresearch en dan de interviews. Het deel 

deskresearch bestaat nog eens uit verschillende delen. De leidraad door het werk is het 

stappenplan van de SROI3. Dit werd onderzocht door gebruik te maken van heel wat bronnen. 

Voor het interviewgedeelte werd er gebruik gemaakt van verkennende en diepte-interviews4 

als onderzoeksmethode. Er werd ook een vragenlijst opgesteld bij de interviews. Deze bestond 

uit zeven delen, zijnde: algemeen, kosten, opbrengsten, reacties, SROI, klachten en eindvraag. 

Deze interviews werden face-to-face afgenomen door vier studenten van de 

Arteveldehogeschool. De uitkomst van deze rapportering is eerder indicatief dan conclusief of 

representatief. Men moet rekening houden met een foutenmarge die onlosmakelijk verbonden 

is met kwalitatief onderzoek (interviews). 

Dit eindwerk heeft onderzocht in hoeverre de sociale sector zich bezighoudt met het analyseren 

van de Social Return On Investment bij het implementeren van online tools. Uit het onderzoek 

zal echter blijken dat de instellingen in Vlaanderen dit niet bestuderen. De term SROI is nog 

onbekend in de hedendaagse sociale sector. De instellingen vinden de digitalisering van hun 

sector wel noodzakelijk, maar men vindt belangrijk dat de kwaliteit van hun werk hierdoor niet 

verslecht. Ze zien de online tools eerder als een ondersteunende functie dan als een 

vervangingsfunctie. Men moet dus een goed evenwicht zoeken tussen face-to-face contact en 

online-behandeling.  

Op basis van deze inzichten kan het SIMBA-project verder onderzoek doen rond SROI. 

Daarbij dient meer gedetailleerd onderzoek te gebeuren naar de methode hoe instellingen hun 

interne analyses voeren, met als doel een betere afweging te kunnen maken tussen hun analyse 

en de SROI-analyse. Zo kan de drempel om over te stappen naar een SROI-analyse verkleind 

worden.  

 

1 invoeren 

2 Een software applicatie, een klein programma voor het uitvoeren van algemene taken 

3 Social Return On Investment: het meten van de sociaal-maatschappelijke impact van een activiteit 

4 Kwalitatieve onderzoeksmethode: Bij een diepte-interview wordt er een gesprek gevoerd tussen een interviewer en een 

respondent. Het één-op-één gesprek maakt het mogelijk om de achterliggende meningen te achterhalen. Vandaar de term: 

diepte 
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The bachelor's thesis is a part of the SIMBA-project (successful implementation of video 

calling within outpatient care). The problem of the research is that despite the strong 

technological progress, the social sector still is behind compared to the other sectors. The 

institutions find it difficult to form an image of the implementation of online tools. A business 

model is often missing, which means that the organisations have a limited economical insight. 

(Franssen, SIMBA Briefing BAP, 2017) 

This work consists of two large parts, first there is deskresearch and then the interviews. The 

deskresearch part also consists of several parts, the guideline through this work is the SROI 

roadmap. This has been researched by using different sources. The research method for the 

interviews were done by exploratory-interviews and in-depth interviews. A questionnaire was 

used for the interviews. The questionnaire consisted of seven parts: general, costs, return, 

reactions, SROI, complaints and final questions. These interviews were taken face-to-face by 

four students from Artevelde University College. The outcome of this report is indicative rather 

than conclusive or representative. They must consider a margin of error that is inextricably 

linked to qualitative research. (interviews) 

This thesis has investigated to what extent the social sector deals with the analysis of the social 

return on investment through the implementation of online tools. However, this research will 

show that the institutions in Flanders do not study this. The term SROI is not known in the 

social sector. The institutions think that digitalisation of their sector is necessary, but they find 

it important that the quality of their work doesn’t become worse hereby. They rather see the 

online tools as a supporting function than as a replacement function. There must be a good 

balance between face-to-face contact and online treatment. 

Based on these insights, the SIMBA-project can continue further research on SROI. Thereby, 

more detailed research should be done to find methods how institutions can do their internal 

analysis, in order to make a better consideration between their analysis and the SROI analysis. 

So, the barrier to switch to SROI analyse can be reduced. 
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Inleiding 

Vergrijzing is een algemeen probleem in België, Europa, kortom in de hele wereld. Dit geldt 

ook voor de sociale sector (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012). De komende 

jaren zal er een toename zijn van de zorg voor oudere mensen en een afname van de actieve 

bevolking. Specifiek zal het aantal 65-plussers in de komende jaren met 77% toenemen en de 

actieve bevolking zal met 9% dalen in Nederland. Om deze verandering op te vangen en de 

kwaliteit van de zorg voor iedereen te garanderen in de toekomst, zal er gebruik moeten 

gemaakt worden van alternatieve zorg. Eén van de oplossingen hierbij zou het gebruik van 

online tools kunnen zijn.  

De zorgsector heeft tegelijkertijd ook te maken met een toename aan medische eisen. 

(Shanshan, Xitong, Yulin, & Doug, 2017) Informatica kan hierin opnieuw een oplossing 

bieden om dit probleem op te vangen door een online platform. Een online platform dient 

ervoor om via een internet gebaseerd communicatiekanaal, de betrokken partijen (dokters, 

begeleiders, verpleegsters, patiënten) in contact te brengen met elkaar. Uit verschillende 

studies (Beaudoin & Tao, 2007) is gebleken dat deze toegankelijkheid een positieve invloed 

heeft op het leven van de betrokkenen. De meeste onderzoeken baseren zich echter op het 

standpunt van de zorgbehoevenden. Naast de invloed van zorgbehoevenden is het belangrijk 

om stil te staan bij het voordeel van de deelnemende arts of organisatie. 

Om te beoordelen of online tools een oplossing kunnen bieden om de zorg te blijven garanderen 

in de toekomst, kan men bepaalde concepten gebruiken om dit te meten. Er bestaan 

verschillende concepten maar deze studie zal gaan over het concept SROI. Dit onderzoek zal 

de Social Return On Investment (SROI) van de implementatie van online tools in de sociale 

sector bekijken. Daarnaast kan dit rapport de sociale sector stimuleren om het gebruik van 

online tools te verhogen. Over het algemeen kan er gezegd worden dat de sociale sector achter 

loopt met het gebruik van deze tools. De voornaamste reden van deze achterstand is dat de 

instellingen in de sociale sector vaak geen globaal zicht, plan of model hebben om een 

economisch zicht te krijgen op het implementeren van online tools (Franssen, SIMBA Briefing 

BAP, 2017). Met andere woorden ze kunnen geen goede uitwerking maken van het 

businessplan5. Vaak staan ze niet stil bij de implementatieaspecten die erbij komen, ze kijken 

vaak alleen naar de kosten en daar stopt het. 

Dit werk bestaat uit twee grote delen: eerst de deskresearch en dan de interviews. Het deel 

deskresearch bestaat nog eens uit verschillende delen en de leidraad door het werk is het 

stappenplan van de SROI. Vooreerst wordt er dieper ingegaan op het concept SROI en 

vervolgens wordt in het kort het stappenplan om de SROI toe te passen, beschreven. Daarna 

volgt het gedetailleerde stappenplan, met als punt één zoeken naar de stakeholders6, punt twee 

 

5 Om met succes een zaak op te richten, of om een zaak te laten groeien, moet u een ondernemingsplan of businessplan 

hebben. Op die manier weet u op elk moment hoe uw bedrijf ervoor staat en wat de volgende stap in uw ontwikkeling is. 

Een ondernemingsplan is ook een instrument om uw onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat u met uw onderneming 

in de toekomst wilt bereiken en hoe u dat wilt doen. Een ondernemingsplan beschrijft de activiteit, de markt, de” positie 

tegenover de concurrentie en eventuele obstakels 

6 Belanghebbenden/betrokkenen van een onderneming. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, werknemers, overheden, 

investeerders, … 
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zoeken naar de veranderingen van de indicatoren, punt drie de verandering in kaart brengen, 

punt vier de verandering omzetten naar meetbare veranderingen(geld) en als laatste het 

afwegen van de investering. De nadruk van deze bachelorproef wordt vooral gelegd op stap 

één, twee en drie van het stappenplan, omdat de interviews hier specifiek over gaan. Nadien 

volgen de voor-en nadelen van het SROI concept. Als voorlaatste is er een korte bespreking 

gemaakt over wat de belemmeringen7 kunnen zijn bij het concept.  

Zo komt men tot het tweede grote deel, de interviews. Hierbij werd er gezocht welke online 

tools er het meest worden gebruikt in de sociale sector, hoe ze hun kosten-batenanalyse 

opmaken, of ze bezig zijn met de SROI en wat hun kijk is op de digitalisering in hun sector. 

Het laatste deel omvat het advies naar de instellingen en de conclusie. 

  

 

7 Afschrikmiddel, barrière, drempel, hinder, beletsel 
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Deel 1: Deskresearch 

1 Concept SROI 

1.1 Wat is SROI? 

SROI of Social Return On Investment is het meten van de sociaal-maatschappelijke impact 

van een activiteit en dit wordt uitgedrukt in een ratio. (NEF consulting, 2018) Ratio 3 betekent 

bijvoorbeeld dat voor elke geïnvesteerde euro er 3 euro aan maatschappelijk rendement is. Het 

concept is ontstaan in de Verenigde Staten. SROI maakt het rendement zichtbaar van de 

maatschappelijke veranderingen van stakeholders binnen en buiten het bedrijf. Onder 

maatschappelijke veranderingen verstaan de deskundigen sociale, ecologische of economische 

veranderingen van een investering. Door het gebruik van online tools in de sociale sector kan 

men bijvoorbeeld een beter contact verkrijgen tussen de zorgverlener en de zorgbehoevende. 

Dit is een sociale verandering. Men zal op zoek gaan naar zowel de maatschappelijke als de 

financiële voordelen voor alle stakeholders. Dit zijn onder andere de raad van bestuur, 

zorgverleners, zorgbehoevenden, familie enzovoort. Dit is afhankelijk van de soort organisatie. 

Dit zal verder besproken worden in dit onderzoek. (Socversity, 2017; Scholten, 2004)  

Het doel van een SROI-onderzoek is een goed onderbouwde analyse maken die inzicht geeft 

in de financiële en sociale output8 ook wel opbrengsten genoemd van een investering of project 

(NEF consulting, 2018). Om tot dit doel te komen, moet men rekening houden met de input9 

ook wel kosten genoemd. De SROI-methode is gebaseerd op vier principes: (Nederland, GGZ 

Nederland, 2017) 

• Het is gericht op de personen (stakeholders) die belangrijk zijn voor of belang hebben 

bij het project 

• Het richt zich op die zaken die belangrijk zijn voor het project/voor de stakeholders 

• Het in kaart brengen van de impact geeft inzicht in de manier waarop veranderingen 

bewerkstelligd worden en geeft inzicht voor wie en hoe er sprake is van impact 

• Het levert een methode op om te bepalen hoeveel toegevoegde waarde er 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd 

  

 

8 Output wordt niet puur als financiële return gezien maar is eigenlijk veel breder. Het is de volledige return dus ook de 

maatschappelijke return.  

9 Input wordt niet puur als financiële inbreng gezien maar is eigenlijk veel breder. Het is de volledige inbreng dat 

toegevoegd wordt.  



14 

 

1.1.1 Verschillende  organisaties 

Men zal de SROI anders gebruiken afhankelijk van een non-profit organisatie10 of een profit-

organisatie11. (Socversity, 2017) 

Bij non-profitorganisaties zal men de SROI gebruiken om te beslissen of projecten al dan niet 

worden uitgevoerd. Aan de hand van de SMART doelstellingen kan men zien of investeringen 

genoeg rendement opleveren. Het onderzoek waarvoor deze bachelorproef een vooronderzoek 

doet, zal zich toespitsen op de sociale sector en zal dus ook op deze manier SROI toepassen. 

(Socversity, 2017) 

SMART doelstellingen worden gebruikt om doelstellingen simpeler en specifieker te 

formuleren. Dit moet ervoor zorgen dat het makkelijker op te volgen is en de haalbaarheid 

ervan in te schatten. De letters van SMART staan voor: (Yourcoach, 2017; Scholten, 2004)  

• Specifiek - Is de doelstelling specifiek genoeg? 

• Meetbaar - Onder welke meetbare vorm zal het doel worden bereikt? 

• Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep? 

• Realistisch - Is het doel haalbaar om te bereiken? 

• Tijdsgebonden – Wanneer moet het doel bereikt zijn (dit moet flexibel genoeg 

zijn)? 

Profitorganisaties die aandacht schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen 

de SROI meten om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijke opbrengst te 

meten. Dit onderzoek zal deze manier niet behandelen. (Socversity, 2017)  

De discussie in diverse publicaties gaat vooral over de vraag of maatschappelijk rendement 

wel meetbaar te maken is en of maatschappelijke effecten in geld uitgedrukt kunnen en mogen 

worden. (Socversity, 2017) 

Soorten 

Er bestaan 2 soorten SROI’s, namelijk een evaluatieve en een forecast SROI. (NEF consulting, 

2018) Een evaluatieve SROI is gebaseerd op activiteiten en resultaten die al gebeurd zijn. Het 

is dus een instrument om achteraf aan te tonen dat het project succesvol is en aansluit bij de 

doelstellingen van de verschillende stakeholders. Een forecast SROI wordt vaak gebruikt 

wanneer er nog onvoldoende objectieve informatie voor handen is. Dit is gebaseerd op 

documentenanalyse en aannames om verwachte kosten en baten in kaart te brengen evenals de 

indicatoren om deze te meten. (Bremmer & Van Es, 2017) 

In feite baseert deze deskresearch zich enkel en alleen op bronnen van evaluatieve SROI met 

resultaten die er al zijn over de SROI bij het implementeren van online tools. Bij het gedeelte 

van de interviews worden de evaluatieve en forecast SROI door elkaar gebruikt omdat 

sommige instellingen teruggaan naar projecten die er al geweest zijn. Andere spreken over 

 

10 Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken, de doelstelling van een non-profitorganisatie is de 

ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden 

11 De profitsector bevat de ondernemingen die winst maken als doel hebben 
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plannen van nieuwe online tools. Dat het door elkaar gebruikt wordt, is eigenlijk geen 

probleem. Alleen is de evaluatieve SROI meer gebaseerd op gerealiseerde resultaten, wat een 

beter beeld kan geven. Maar de forecast SROI kan daarnaast ook zeer goed onderbouwd zijn, 

wat dan ook een goed beeld kan geven. (NEF consulting, 2018)  

Instellingen uit de sociale sector kunnen bij het implementeren van online tools gebruik maken 

van deze studie. Ze kunnen dit dan gebruiken als een forecast SROI om online tools te 

implementeren. (Bremmer & Van Es, 2017) 

 

1.1.2 SROI-analyse: hoe gaat het te werk 

De SROI-analyse wordt berekend aan de hand van een 5-delig stappenplan. Op het einde van 

stap 5 is het de bedoeling dat een bedrijf weet hoeveel maatschappelijk rendement een 

investering heeft opgebracht. Op figuur 1 ziet men het stappenplan om de SROI te berekenen. 

Onderaan de figuur zal iedere stap kort worden toegelicht. (Bremmer & Van Es, 2017).  

 

Figuur 1: Stappenplan SROI12 

  

 

12 Bremmer, F.; Van Es, M. (2013, april). Een analyse van de verwachte kosten en baten. Geraadpleegd op 6 oktober 2017 

via 

http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Analyse%20vd%20verwachte%20kosten%20en%20baten%20van%20eHealth%

20(SROI).pdf 
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Stap 1: De onderneming zoekt naar de stakeholders die betrekking hebben op een verandering 

of probleem binnen hun bedrijf.  

Het management beslist vaak welke stakeholders hier iets mee te maken hebben en wie er een 

verschil kan maken in de maatschappelijke meerwaarde. Wanneer ze deze gevonden hebben, 

gaan ze hen uitnodigen om samen te zitten. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Stap 2: Op zoek gaan naar indicatoren die veranderd kunnen worden voor een bepaalde 

stakeholder. Om dit te zoeken, gaat de onderneming een discussie houden met alle stakeholders 

(Gatehead Older Peoples Assembly, 2017). Zij vragen dan aan de stakeholders wat ze idealiter 

graag willen bereiken. In de discussie zoeken zij dan naar de veranderingen die ze kunnen 

toepassen om het ideaalbeeld te kunnen bereiken. Verder in het gesprek kunnen ze dan 

manieren opzoeken om die verandering te realiseren. In samenspraak zorgen ze dan voor een 

verandering die voor alle stakeholders een positief effect heeft en dus een maatschappelijke 

meerwaarde met zich meebrengt. 

Stap 3: Onderzoeken en opzoeken van bewijsmateriaal wat de verandering specifiek met zich 

meebrengt. Dit bewijs kan al in het verleden bewaard zijn in de vorm van rapporten, 

monitoring13 en feedback van de organisatie. Belangrijk hierbij is om ook op lange termijn te 

kijken. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Vaak worden stap 2 en 3 samen genomen, maar voor de duidelijkheid is het hier opgesplitst. 

(Bremmer & Van Es, 2017) 

Stap 4: De veranderingen proberen organisaties in geld om te zetten door te verwijzen naar 

officiële gegevensbronnen over de kosten en opbrengsten die door gezondheids-en sociale 

zorgdiensten worden gemaakt. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Stap 5: De organisatie deelt de uitgekomen resultaten met alle betrokkenen. Ze komen terug 

samen met de stakeholders en bespreken de resultaten. Eerst en vooral bespreken de 

stakeholders of de online tool effectiever is. Was het wel nodig om een online tool te 

gebruiken? Hoe kan dit in de toekomst beter geïmplementeerd worden. (Gatehead Older 

Peoples Assembly, 2017) 

Op de volgende pagina’s zullen de 5 stappen van het stappenplan uitgebreid toegelicht worden. 

Bij iedere stap zal men ook kijken hoe dit in de praktijk wordt toegepast. De praktijk baseert 

zich enkel op de 20 afgenomen diepte-interviews. Geen enkele instelling gebruikt de SROI-

analyse maar er kan wel een vergelijking worden gemaakt met de manier van handelen.  

  

 

13 Het opvolgen/verzamelen van meetgegevens, volgens een vastgestelde werkwijze, van een of meer grootheden in de tijd 

en de ruimte 
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1.2 Stap 1 stappenplan sociale ROI  

In de eerste stap wordt er gezocht naar de stakeholders die betrekking hebben op het probleem 

of verandering van de organisatie. Het grote probleem waarmee de meeste instellingen in de 

sociale sector te maken krijgen, is dat ze de zorg in de toekomst niet kunnen garanderen voor 

iedereen. Er wordt dus gezocht naar wie er bij betrokken is om dit probleem aan te pakken. Dit 

kunnen stakeholders binnen en buiten het bedrijf zijn. Om goed af te tasten wie er bij betrokken 

is, kan het bedrijf best een vergadering houden met al zijn stakeholders om zo te gaan kijken 

wie er bij betrokken is. (Gatehead Older Peoples Assembly, 2017) Bij elk project zijn de 

stakeholders verschillend. In dit scenario zijn er veel stakeholders betrokken maar soms zijn er 

maar twee partijen betrokken. Uit onderzoek blijkt dat de voornaamste stakeholders bij 

voorgaand probleem de volgende zijn: Raad van bestuur, zorgverleners, zorgbehoevenden, 

ICT-afdeling, familie/ mantelzorger en de overheid. Het kan zijn dat er nog andere stakeholders 

bij betrokken zijn maar in dit onderzoek wordt er enkel gekeken naar de stakeholders die het 

dichtst betrokken zijn. (Bremmer & Van Es, 2017; Niamat, 2011) 

Praktijk uit de interviews 

In de praktijk wordt er niet gezocht naar alle stakeholders die betrekking hebben op het 

probleem of de verandering. Het management zelf kijkt wat het probleem of de verandering is. 

De enige personen die zij hier soms bij betrekken zijn de werknemers. 
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1.3 Stap 2 en 3 stappenplan sociale ROI  

Wanneer de stakeholders gevonden zijn, wordt er over gegaan tot de belangrijkste stappen van 

het proces, namelijk het zoeken naar wat er allemaal verandert voor de stakeholder door het 

implementeren van deze tools. In stap twee gaan ze op zoek naar wat ze idealiter willen 

bereiken en kijken ze op welke manier ze dit kunnen bereiken. (Gatehead Older Peoples 

Assembly, 2017) In dit scenario en bij vele sociale instellingen is het doel om de zorg in de 

toekomst te garanderen voor iedereen, met behoud van de kwaliteit van de zorg. Om dat doel 

te bereiken, gaan ze dus een verandering moeten invoeren. Dit kan zijn door online tools te 

implementeren. In deze stap moeten ze specifiek zijn over welke tool, hoe het moet gebruikt 

worden, door wie, … In dit voorbeeld gaat het dus over het implementeren van “blended care”, 

de combinatie van een face-to-face gesprek met ondersteuning van online tools, in het 

bijzonder met beeldbellen. Om deze verandering waar te maken, moeten alle stakeholders 

akkoord gaan en moet er een maatschappelijke meerwaarde nagestreefd worden. Hier wordt er 

ook gekeken of elke stakeholder er een voordeel uit haalt. Dit wordt zowel op sociale, 

ecologische en economische manier gemeten. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Als derde stap wordt er gezocht wat de verandering voor stakeholders specifiek inhoudt. 

(Gatehead Older Peoples Assembly, 2017) Ze gaan onderzoeken en opzoeken wat er verandert 

voor hen bij het goed implementeren van de online tool. Ze gaan eerst kijken welke inspanning 

dit vraagt. Met andere woorden welke kosten ze moeten verantwoorden. Daarna gaan ze 

onderzoeken welke meerwaarde er hieruit wordt gehaald. Met andere woorden de opbrengsten 

voor de stakeholders. Op het einde wordt er dan een overzicht gemaakt van alle indicatoren die 

veranderd zijn bij de stakeholders. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Praktijk uit de interviews 

In de praktijk wordt er in stap 2 enkel gekeken wat het management wilt bereiken en stellen ze 

een expert of afdeling aan die binnen het bedrijf zoekt naar een geschikte online tool. Soms 

kijken ze wel naar de verwachtingen van de werknemers en patiënten of schatten ze deze in. 

Naast deze stakeholders komen er geen andere aan bod zoals in de deskresearch wel het geval 

is. 

De veranderingen die er gebeuren in de praktijk komen uitgebreid aan bod in deel 2 interviews. 

Wel is het zo dat de verandering minder uitgebreid zijn omdat ze sommige veranderingen niet 

kunnen waarnemen. 
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Veranderingen per stakeholder  

Hieronder worden de voornaamste stakeholders opgesomd met de grootste veranderingen, 

aldus de studies.  

 

1.3.1 De organisatie  

Kosten 

Het bestuur van de organisatie is dagelijks bezig met het nemen van beslissingen rond het 

beleid van hun organisatie. Hun takenpakket bestaat er dan ook uit om beslissingen rond online 

tools te nemen in de organisatie. Ligt deze beslissing in lijn met hun doel, dan zal de efficiëntie 

goed blijven en verbetert het de zorg. Hun werk of kosten blijft/blijven dus hetzelfde. (Stil, 

Bellengé, & Snoeren, 2016; Niamat, 2011) 

Opbrengsten 

1. Toename doelmatigheid  

De digitalisering zorgt ervoor dat er efficiënter en meer gestructureerd gewerkt kan worden. 

De gemiddelde effectiviteit van “blended” behandeling is 126% hoger dan de gemiddelde 

effectiviteit van face-to-face behandelingen. (Niamat, 2011) Dit komt doordat de 

zorgbehoevenden beter worden opgevolgd. Er wordt verwacht dat het totaal aantal minuten per 

behandeling zal verminderen. Dit komt doordat een consultatie face-to-face meer tijd in beslag 

neemt dan online. Anderzijds moet de zorgbehoevende zelf meer voorbereid zijn. (Bremmer 

& Van Es, 2017) 

Figuur 2 toont hoeveel tijd het kost om een contact te hebben met een zorgbehoevende, met en 

zonder online tool. Een online contact wordt hier als EMH contact beschreven. De blauwe 

staven duiden aan hoeveel contacten er zijn per maand. Dit wordt links weergegeven. De paarse 

lijn toont de duur van een online contact aan per maand. De groene lijn toont de duur van een 

face-to-face contact aan per maand. Dit wordt rechts weergegeven. 
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Figuur 2: Tijdsduur e-mental health contact vanuit GGZ instelling14 

Uit onderzoek is gebleken dat een online contact gemiddeld 42 minuten duurt en een face-to-

face contact gemiddeld 60 minuten duurt: een gemiddelde tijdsbesparing van 18 minuten. 

2. Marktaandeel behouden 

Door het gebruik van online tools kan de zorgbehoevende van thuis uit worden behandeld. 

Hierdoor wordt er verwacht dat de geografische spreiding van de zorgbehoevenden groter 

wordt. Dit effect kan nog vergroot worden als gespecialiseerde instellingen niet beschikbaar 

zijn in de eigen omgeving. Met andere woorden wordt de dienstverlening voor iedereen veel 

toegankelijker en kan het aantal zorgbehoevenden verbreed en vergroot worden. Door het 

vergroten van de geografische spreiding zal het marktaandeel zeker behouden worden. 

(Bremmer & Van Es, 2017) 

3. Marktaandeel versterken 

Uit onderzoek (Gómez-Bezares, Przychodzen, & Przychodzen, 2016) blijkt dat bedrijven die 

bezig zijn met alle belangrijke aspecten van de maatschappij (sociaal, milieu en financieel) een 

superieur rendement op lange termijn genereren, zelfs in tijden van onstabiele economie. Het 

onderzoek van Goméz-Bezares bewijst dat bedrijven die duurzaamheid toepassen in hun 

bedrijfsstrategieën en besluitvormingsprocessen voor investeringen hun lange termijn 

efficiëntie verbeteren. Wat uit onderzoek blijkt, is dat wanneer in bedrijven wordt geïnvesteerd 

die hier rekening mee houden, een rendement werd gemaakt van 3,54% per jaar wat 2,98% 

boven de benchmarkt15 ligt. Hieruit volgt dat wanneer bedrijven gebruik maken van het SROI-

 

14 (Nederland, Tijdsduur e-mental health contact vanuit ggz instelling) 

15 Vergelijking van kwaliteit en prestaties van een organisatie met die van vergelijkbare andere organisaties 
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principe en kijken naar alle duurzame aspecten, dat ze hun efficiëntie op lange termijn 

verbeteren en hun aandelen interessanter maken voor beleggers. Door investeringen te 

benaderen met het SROI-principe gaat men meer letten op de maatschappelijke meerwaarde 

en zal de waardering van een instelling versterken. (Niamat, 2011) 

4. Toename productiviteit per zorgverlener 

De zorgverlener zal bij het begin van de behandeling minder tijd moeten besteden aan 

registratie omdat dit deels kan gebeuren door de zorgbehoevende zelf voor de behandeling. 

Door het gebruik van chatsessies of vragenlijsten die de zorgbehoevende moet invullen voor 

de behandeling, zal de zorgverlener dit achteraf niet meer hoeven te doen. Deze tijdwinst neemt 

toe door het afnemen van de niet-zorgbehoevende gebonden tijd na en voor de behandeling. 

(Bremmer & Van Es, 2017) Doordat zorgverleners nu online begeleiding aanbieden, verlaagt 

de totale tijd dat men moet besteden aan face-to-face contact. Hierdoor kunnen de 

zorgverleners met dezelfde tijd efficiënter werken en verhoogt het aantal zorgbehoevenden per 

zorgverlener. De gemiddelde behandelingstijd van online contact is 10% minder dan de 

gemiddelde behandelingstijd voor face-to-face contact. De gemiddelde productiviteit van 

zorgverleners die “blended” behandelen is 9% hoger dan de gemiddelde productiviteit van 

zorgverleners die enkel face-to-face behandelen. Dus de zorgverleners die “blended” 

behandelen, genereren meer inkomen voor de instelling per werkend uur. (Niamat, 2011) 

5. Voorkomen en/of verkorten crisisopname 

Er wordt verwacht dat door de implementatie van online tools het aantal crisisopnames 

vermindert en dat de duur van een crisisopname verkort wordt. Bijvoorbeeld door het gebruik 

van online tools zoals invulformulieren kan de verzorger beter en sneller bepalen wanneer er 

een dringende behandeling moet gebeuren. Nu worden er sommige afspraken die niet goed 

opgevolgd worden, op ‘hold’ gezet die eigenlijk wel dringend zijn of omgekeerd. Wanneer een 

zorgbehoevende in crisisopname verblijft, kan de opnameduur verkort worden door de 

mogelijkheid van betere opvolging op afstand. Bij patiënten met hartfalen die goed worden 

opgevolgd met allerlei online tools, zijn er 21% minder ziekenhuisopnames vastgesteld. 

(Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012; Bremmer & Van Es, 2017) 

6. Minder zorggebruik 

Sommige zorggebruikers kunnen door het gebruik van online tools een deel van de taak van 

de zorgverleners afnemen waardoor er algemeen minder zorggebruik nodig is, wat leidt tot een 

kosten- en arbeidsbesparing. Een mooi voorbeeld hiervan staat uitgewerkt onder titel 

zorgbehoevenden, ondertitel ‘Door het gebruik van sommige online tools toename 

zelfredzaamheid door betere bewustwording eigen problematiek’. Bij deze patiënten met 

psychische problemen die gebruik maken van internettherapie wordt zorggebruik met 25% 

afgenomen (zoals huisarts, eerstelijns GGZ, medisch-specialistische zorg). In deze specifieke 

sector wordt op dit moment 5% gebruik gemaakt van internettherapie. Als dit wordt 

opgetrokken naar 20% kan het tot een besparing leiden van 53,1 miljoen euro zorgkosten. 

Daarnaast zal het een arbeidsbesparing geven van 24 arbeidsjaren huisartsen en 49 arbeidsjaren 

eerstelijnspsychologen. (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012; Bremmer & Van 

Es, 2017) 
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1.3.2 Zorgverleners 

Kosten 

Wat betreft de zorgverleners komen verschillende onderzoeken tot verschillende resultaten. 

Uit één onderzoek blijkt dat de zorgverleners geen extra werk moeten verrichten om hiermee 

aan de slag te gaan. Wel worden ze op de hoogte gehouden van alle nieuwe toepassingen die 

mogelijk zijn door de online tools. (Stil, Bellengé, & Snoeren, 2016) 

Ander onderzoek zegt dat zorgverleners bij de opstart structurele kosten moeten maken voor 

de goede werking van de online tool en daarnaast ook tijd moeten steken in het aanleren van 

de online tool. Het verschil zit hem in de moeilijkheidsgraad van de online tool. Hoe 

ingewikkelder een tool is, hoe meer tijd en kosten erin gestoken moet worden. Zoals uit het 

eerste onderzoek bestaan er online tools waarbij er geen kosten en tijd aan verloren gaan. 

(Ketelaar & Ploeg, Update SROI Zelfzorg ondersteunend 2016, 2017) 

Opbrengsten 

1. Minder reistijd en kosten 

Door de verandering van face-to-face contacten naar online contact moeten de zorgverleners 

minder reistijd en minder reiskosten in rekening nemen. Er wordt ook minder tijd besteed aan 

het transport tussen verschillende instellingen. (Niamat, 2011; Bremmer & Van Es, 2017) 

2. Effectievere behandeling/begeleiding 

De verschillende applicaties van sociale instellingen zorgen voor een open communicatie en 

dus een frequentere mogelijkheid om persoonlijk contact te hebben, wat leidt tot een betere 

opvolging van de zorgbehoevende. Door het gebruik van allerlei online tools kan er op 

verschillende manieren en op regelmatige tijdstippen informatie doorgespeeld worden naar de 

zorgverleners. (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012) Op deze manier hebben ze 

een betere inkijk op de gezondheid van de zorgbehoevende en kunnen ze de zorgbehoevende 

vlugger oproepen als er iets mis is. (Niamat, 2011; Ruwaard, 2012) 

3. Hogere werktevredenheid zorgverlener 

Door het gebruik van verschillende applicaties zullen de zorgverleners meer flexibiliteit 

hebben in hun werktijden en werkplek. Concreet zullen zorgverleners meer en meer van thuis 

uit kunnen werken. Daarnaast zal online behandelen/begeleiden ervoor zorgen dat de taak 

sneller naar de juiste persoon gaat. Er is dus meer passend werk op ieders niveau, wat leidt tot 

een grotere werktevredenheid van de zorgverlener. (Bremmer & Van Es, 2017) 

  



23 

 

1.3.3 Zorgbehoevenden 

Kosten 

Ook hier komen verschillende onderzoeken tot tegengestelde resultaten. De verschillende 

softwarepakketten waarmee de zorgbehoevende werkt, wordt meestal door de medewerker 

bezorgd. De software is meestal zo eenvoudig gemaakt dat de zorgbehoevende er direct mee 

aan de slag kan. Er is dus geen extra inspanning nodig van de zorgbehoevende tegenover het 

gewone proces. (Stil, Bellengé, & Snoeren, 2016)  

Uit ander onderzoek blijkt dat zorgbehoevenden toch wat tijd en moeite moeten steken in het 

aanleren van de werking van de online tools. Alweer is het verschil hier dat bepaalde tools 

ingewikkelder zijn dan andere en dat deze dus tijd vragen om ermee te leren werken. (Ketelaar 

& Ploeg, Update SROI Zelfzorg ondersteunend 2016, 2017) 

Opbrengsten 

Zorgbehoevenden rapporteren al op korte termijn significante verbeteringen en deze houden 

ook stand op lange termijn. Deze opbrengsten zullen hieronder opgesomd worden. (Ruwaard, 

2012)  

1. Toename sociale inclusie 

Chatsessies en email-contact zijn middelen om tijdens het zorgproces van de zorgbehoevende 

andere sociale contacten te betrekken. Via een portaal kan men bijvoorbeeld doen aan 

lotgenotencontact. Om een voorbeeld te geven, wanneer een zorgbehoevende een chatsessie 

heeft met een zorgverlener, kan een derde, zoals een familielid of een extra zorgverlener, dit 

gesprek meevolgen Dit is positief voor de opvolging van de zorgbehoevende, maar ook voor 

zijn/haar omgeving. Het draagt bij tot een kwaliteitsverbetering van de service. (Bremmer & 

Van Es, 2017) 

2. Beter inzicht in het ziektebeeld en behandeling 

Door deze technologische vooruitgang is het voor de zorgbehoevende makkelijker om te gaan 

met zijn/haar ziekte, doordat blended care deze zorgbehoevende meer informatie biedt. Er is 

ook meer sociaal contact doordat het gemakkelijker is om met anderen te communiceren via 

online tools. Het is ook gemakkelijker om een zorgverlener te contacteren en om hem vragen 

te stellen. (Bremmer & Van Es, 2017) 

3. Toename zelfredzaamheid door betere bewustwording eigen problematiek 

EHealth zorgt voor meer informatiedeling (Putters, Janssens, van der Wel, & Mathijs, 2012) 

waardoor de zorgbehoevende beter is geïnformeerd en er een gelijkwaardigere relatie ontstaat 

tussen de zorgverlener en de zorgbehoevende. De zorgbehoevende is daardoor meer in staat 

om zijn zorgproces en maatschappelijk leven te managen. EHealth16 zorgt er ook voor dat de 

zorgbehoevende informatie van vorige behandelingen kan teruglezen, waardoor ze die 

informatie verser in hun geheugen kunnen houden. (Niamat, 2011) 

 

16 Alle elektronische middelen die een ondersteunende functie bieden bij hulpzorg 



24 

 

Men kan deels zelfstandig de behandeling voortzetten en reflecteren op de eigen situatie door 

een logboek17, een mobiele app of online opdrachten. Een specifiek voorbeeld bij mensen met 

psychische problemen zoals depressie kan er gebruik gemaakt worden van internettherapie in 

plaats van reguliere therapie. Bij internettherapie gaat de zorgbehoevende zelf zorgen voor de 

behandeling door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet 

aanbiedt, zoals audiovisuele programma’s die tips kunnen geven, de mogelijkheid om feedback 

te geven, interactieve en aangepaste modules volgen, … In de meeste gevallen gebeurt deze 

internettherapie zelfstandig door de zorgbehoevende. Op die manier kan hij alle stappen volgen 

via het internet en komt er geen therapeut aan te pas of speelt de therapeut een faciliterende of 

ondersteunende, maar geen begeleidende rol. Zo wordt de zelfredzaamheid van de 

zorgbehoevende verhoogt, wat een belangrijk punt speelt in zijn zelfmanagement. Om gebruik 

te maken van zelfredzaamheid moet wel gekeken worden naar de aard van de aandoening en 

de mogelijkheden die er zijn. (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012) 

4. Hoger psychosociaal welbevinden 

De drempel om in contact te komen met mensen is, door de online toepassingen, veel lager 

omdat de zorgverlening nu ook anoniemer kan gebeuren. Het is dus makkelijker om mensen 

te contacteren of om betrouwbare dingen op te zoeken. Sommige zorgbehoevenden zullen 

hierdoor sneller hulp zoeken. (Stil, Bellengé, & Snoeren, 2016; Niamat, 2011; Bremmer & Van 

Es, 2017) 

  

 

17 Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden 



25 

 

5. Minder ziekenhuisopnames 

Door het gebruik van online tools gaan de zorgverleners meer informatie krijgen 

(medicatiegebruik, bloeddruk, gewicht, polsslag) en kunnen ze de gezondheid van de 

zorgbehoevende beter inschatten. Sterftes worden gereduceerd met 34% bij personen met 

hartfalen, wat daarnaast ook leidt tot een verlaging van 21% ziekenhuisopnames door hartfalen 

en 9% bij algemene ziekenhuisopnamen. (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & Groot, 2012) 

6. Verhoging flexibiliteit van de zorgverlening  

Doordat de behandeling of een deel van de behandeling online gebeurt, heeft de 

zorgbehoevende meer de keuze wanneer hij zich wil laten behandelen. Het internet is 24/7 

toegankelijk. Dit maakt het mogelijk voor de zorgbehoevende om aan zijn therapie op zijn 

eigen tempo te werken. Zo kan de zorgbehoevende therapie volgen na zijn werk of voor het 

slapen gaan. (Niamat, 2011; Bremmer & Van Es, 2017) 

 

1.3.4 ICT-afdeling 

Kosten 

De interne implementatie van online tools impliceert allerlei veranderingen en vooral op ICT 

vlak. Op vlak van communicatie, herinrichting, scholing en ontwikkeling. Uit elk project kan 

er een schatting gemaakt worden hoeveel tijd er zal besteed worden en zo de kosten voor 

aanmaak, onderhoud, scholing, lonen, …bepalen. (Stil, Bellengé, & Snoeren, 2016) 

Opbrengsten 

1. Creëren van werkgelegenheid 

Bij het implementeren van online tools heeft men een nieuwe of uitbreiding van de huidige 

ICT-dienst nodig. Deze dienst zal de online tool installeren en aansluiten bij de al aanwezige 

systemen van de organisatie. Maar ook na het implementeren van de online tool, moet deze 

dienst de tool onderhouden en vragen in verband met ICT-incidenten oplossen. (Bremmer & 

Van Es, 2017) 

 

1.3.5 Familie/mantelzorger 

Kosten 

Zoals bij de zorgverleners is er ook hier onenigheid. Eén studie wijst uit dat ze geen extra werk 

moeten verrichten om hiermee aan de slag te gaan. Wel worden ze op de hoogte gehouden van 

alle nieuwe toepassingen die mogelijk zijn door de online tools. (Stil, Bellengé, & Snoeren, 

2016)  

Andere studies wijzen dan weer op het feit dat er tijd moet gestoken worden in het aanleren 

van de online tool. Het verschil zit, zoals gezegd, in de moeilijkheidsgraad van de online tool. 

Hoe ingewikkelder een tool is, hoe meer tijd en kosten erin gestoken moeten worden. Zoals in 

het eerste voorbeeld bestaan er ook online tools waarbij er geen kosten en tijd aan verloren 

gaan. (Ketelaar & Ploeg, Update SROI Zelfzorg ondersteunend 2016, 2017) 
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Opbrengsten 

1. Minder reiskosten 

Applicaties voor mantelzorgers of familieleden van de zorgbehoevende creëren vaak een 

zogeheten ‘drie-gesprek’ tussen de zorgverlener, mantelzorger en zorgbehoevende via het 

internet omdat de mantelzorger vaak instructies krijgt van de zorgverlener. Hierbij is het van 

belang dat de zorgbehoevende dit ook kan meevolgen. Doordat dit gesprek via beeldbellen kan 

gedaan worden, moet niemand nog zijn huis verlaten. Dit leidt tot minder reiskosten. (Bremmer 

& Van Es, 2017) 

 

1.3.6 Overheid 

Kosten  

De overheid is verantwoordelijk voor de gezondheid en welvaart van zijn bevolking. De 

overheid zoekt dan ook altijd manieren om de publieke gezondheid en welvaart te verbeteren. 

Ze stimuleren de implementatie onder vorm van subsidieringen en infosessies van eHealth 

omdat dit nog te traag gebeurt. Deze stimulatie is wel moeilijk, omdat ze genoodzaakt zijn om 

te besparen door de financiële crisis. (Niamat, 2011) 

Opbrengsten  

EHealth kan helpen om de publieke gezondheid en welvaart te verhogen aan een lage kost. 

Dus eHealth kan de totale kost van de gezondheidszorg verlagen en de productiviteit van de 

inwoners verhogen. De productiviteit kan verhogen doordat er een verlaging is van 

arbeidsverzuim 18  en het functioneren van de bevolking verbetert. Dit kan niet enkel de 

overheid heel wat geld besparen, maar ook het bbp (bruto binnenlands product) laten stijgen, 

waardoor ze meer belastinginkomsten zullen genereren. (Niamat, 2011) 

 

1.3.7 Samenvatting kosten en opbrengsten van stakeholders 

(deskresearch) 

In onderstaande tabel worden de verschillende soorten veranderingen weergegeven met hun 

kosten en opbrengsten. Dit zijn de veranderingen vanuit de deskresearch.   

 

18 Niet werken wegens staking 
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Stakeholders Input Output Effect output 

Raad van 

bestuur 

-Input blijft hetzelfde (wel 

online tools bekostigen) 

-Toename doelmatigheid 

-Toename productiviteit 

per begeleider 

-Blended behandeling 126% hoger dan face-to-face behandeling. 

-Gemiddelde tijdsbesparing van 18 minuten per behandeling. 

-Gemiddelde productiviteit per zorgverlener is 9% hoger. 

-Marktaandeel behouden -Grotere geografische spreiding cliënten door beter toegankelijkheid. 

-Marktaandeel versterken -Gebruik van maatschappelijke aspecten(SROI) zorgt voor efficiëntieverbetering op lange 

termijn. Hierdoor stijgt de waardering van het bedrijf. 

-Voorkomen en/of 

verkorten crisisopname 

-Betere opvolging van patiënten met hartfalen zorgt voor 21% minder 

ziekenhuisopnames. 

-Minder zorggebruik -Patiënt met psychologische problemen kunnen door internettherapie een deel van hun 

zorg zelf verlenen. Verlaagt de zorg met 25%. 

Behandelaren/

begeleiders 

-Eventueel structurele 

kosten 

-Eventueel tijd voor het 

leren kennen van tool 

-Minder reistijd en kosten -Door de verandering naar online contacten moeten begeleiders minder reizen. 

-Effectievere behandeling -Ze krijgen meer info door de online tools, wat zorgt voor frequentere opvolging. 

Patiënten worden in sommige gevallen sneller opgeroepen voor behandeling. 

-Hogere 

werktevredenheid 

-Meer flexibiliteit doordat ze meer thuis kunnen werken. 

 

Cliënten -Eventueel structurele 

kosten 

-Eventueel tijd voor het 

leren kennen van tool 

-Toename sociale inclusie - Men kan andere contacten betrekken tijdens het beeldbellen met de patiënt. Kunnen 

extra zorgverleners hun advies uitspreken, wat bijdraagt tot kwaliteitsverbetering. 

-Beter inzicht in het 

ziektebeeld en 

behandeling 

-Toename 

zelfredzaamheid door 

betere bewustwording 

eigen problematiek 

-Door internettherapie kunnen mensen met psychologische aandoening hun zorg zelf 

afstellen en op hun tempo de behandeling volgen. Dit is positief voor hun 

zelfredzaamheid. 

-Hoger psychosociaal 

welbevinden 

-Drempel om contact op te nemen verlaagt door online tools. Sommige patiënten zullen 

sneller hulp zoeken. 
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-Verhoging flexibiliteit 

van de zorgverlening 

-Door onlinebehandeling kan de patiënt kiezen wanneer hij zich wil laten behandelen. 

Patiënt kan op zijn eigen tempo zijn therapie volgen. 

-Minder 

ziekenhuisopnames 

-Patiënten met hartfalen moeten van thuis uit meer informatie doorspelen. De gezondheid 

kan van de patiënt wordt hierdoor beter opgevolgd. Sterftes reduceren met 34%. Daling 

21% ziekenhuisopnames door hartfalen en 9% bij algemeen ziekenhuisopnames. 

ICT -Verandering op vlak van 

communicatie, 

herinrichting, bijscholing en 

verdere ontwikkeling. Tijd 

en kosten. 

-Creëren van 

werkgelegenheid 

-Bij de implementatie heeft men een nieuwe of uitbreiding van de huidige ICT-dienst 

nodig. 

Familie/mante

lzorg 

-Eventueel structurele 

kosten 

-Eventueel tijd voor het 

leren kennen van tool 

-Minder reiskosten -Door het gebruik van beeldbellen kunnen er al veel problemen opgelost worden en 

moeten er minder verplaatsingen worden gedaan. 

Overheid -Studies die zoeken naar 

manieren om de publieke 

gezondheid te verbeteren. 

-Stimuleren van online tools 

door subsidies te geven 

-Gezondheid verbeteren -EHealth helpt de publieke gezondheid en welvaart te verhogen aan een lagere kost. 

-Productiviteit zal verhogen. 

-Overheid bespaart heel wat geld maar het bbp zal ook stijgen. 

Tabel 1:Veranderingen per stakeholder (deskresearch)
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1.4 Stap 4 stappenplan sociale ROI  

In stap 4 van het stappenplan is het de bedoeling om de vorige veranderingen beter in kaart te 

brengen en het meetbaar te maken, met andere woorden om het om te zetten in geld. (Stil, 

Bellengé, & Snoeren, 2016) Verschillende berekeningen kunnen hiervoor gemaakt worden en 

sommige zijn al wat moeilijker dan andere. Wanneer er bijvoorbeeld een omscholing is van 

het personeel, kan er simpel gekeken worden naar het aantal werkuren. Als de 

zorgbehoevende door het gebruik online tools, zoals beeldbellen, zich niet meer hoeft te 

verplaatsten, kan er berekend worden hoeveel kosten er worden bespaard voor de 

zorgbehoevende doordat hij/zij geen kosten betaalt om zich te verplaatsen en te kijken naar de 

tijdwinst. Bij een efficiëntere behandeling door het gebruik van online tools is het dan weer 

wat moeilijker om het te berekenen. Er kan dan bijvoorbeeld gekeken worden naar hoeveel 

sneller er een noodsituatie wordt behandeld. Maar dit is complex om weer te geven. 

De SROI-analyse Zelfzorg Ondersteunend! geeft een concreet voorbeeld hoe de veranderingen 

in geld kunnen uitgedrukt worden. De gegevens die ze gebruiken komen van de zorggroep 

‘ZO! Groep’ en de gemiddelde huisartsenpraktijk. (Notenboom, Blankers, Goudriaan, & 

Groot, 2012) Figuur 3 toont aan wat de maatschappelijke input en output (=kosten en 

opbrengsten) is van de verscheidene stakeholders die betrokken zijn bij de ‘Zelfzorg 

Ondersteunend!’. 

 

Figuur 3: Veranderingen in geld19 

  

 

19 Stil, B.; Bellengé, N.; Snoeren, R. (2016, maart 25). Blended care verslag. Geraadpleegd op 20 november 

2017 via http://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2016/04/25-03-2016-SROIBlendedCareVerslag-2.pdf 
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De totale output (blauw gedeelte = 372) gedeeld door de totale input (rode gedeelte=84) geeft 

een ratio van 4,5 punten (geel gedeelte) wat betekent dat elke euro die men investeert, 4,5 euro 

maatschappelijke opbrengst met zich mee brengt (gemiddeld over 5 jaar). De voornaamste 

redenen voor deze return zijn de toename in de kwaliteit van leven door de beter opvolging 

van de zorgbehoevende, de afname van de zorgkost doordat de online tools een deel van het 

werk wegneemt en een afname van de langdurige ziekteverzuim20 (groen gedeelte). 

Het rode gedeelte staat voor de input die iedere stakeholder moet leveren om aan de “outcome” 

te geraken. Als men kijkt naar de patiënten, moeten zij gemiddeld 58 euro investeren over 5 

jaar. Deze kosten zitten in het leren kennen van de zelfzorg tools. Dit gaat dan over de 

tijdsinvestering. Daarnaast moeten ze ook nog leren werken met het gebruik van de tools wat 

ook om een tijdsinvestering gaat. Figuur 4 geeft de volledige input van patiënten weer. 
D 

Figuur 4: Input patiënten21 

Wanneer de berekening is gemaakt van de totale input, namelijk 17 874 euro, is de berekening 

nog niet klaar. Dit moet men nog delen door de gemiddelde patiënten van een 

huisartsenpraktijk. Hiervoor hebben ze onderstaande gegevens uit figuur 5 gebruikt om tot de 

uitkomst te komen van 58 euro per patiënt over de gemiddelde 5 jaar.  

 

Figuur 5: Gegevens populatie onderzoek22 

 

20 Als iemand niet op zijn werk of school verschijnt vanwege een ziekte of andere aandoening 

21 Ketelaar, P.; Ploeg, M. (2017, februari). Social Return on Investment Analyse. Geraadpleegd 20 november 2017 via 

http://zelfzorgondersteund.nl/wp-content/uploads/2017/06/Update-SROI-Zelfzorg-Ondersteund-2016-.pdf 

22 Ketelaar, P.; Ploeg, M. (2017, februari). Social Return on Investment Analyse. Geraadpleegd 20 november 2017 via 

http://zelfzorgondersteund.nl/wp-content/uploads/2017/06/Update-SROI-Zelfzorg-Ondersteund-2016-.pdf 
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Het blauwe gedeelte op figuur 3 toont de gemiddelde maatschappelijke “outcome” voor de 

verscheidene stakeholders over 5 jaar, met hieraan gelinkt welke indicatoren of veranderingen 

(groen gedeelte) er zijn gemaakt. Hieruit kan men concluderen dat een werkgever een 

“outcome” heeft van 29 euro per werknemer doordat er een afname is van het ziekteverzuim, 

wat leidt tot minder loon uitbetaling van ziekteverzuim (12 euro) en hierdoor ook minder 

productieverlies omdat de werknemers meer aanwezig zijn (17 euro). 

 

Figuur 6: Outcome werkgever23 

Wanneer de berekening is gemaakt van de totale output, namelijk 85 278 euro, is de berekening 

nog niet klaar. Dit moeten ze nog delen door de gemiddelde aantal patiënten van de 

werkgevers. Hiervoor hebben ze de gegevens uit figuur 7 gebruikt om tot de uitkomst te komen 

van 29 euro per werkgever over de gemiddelde 5 jaar. 

 

Figuur 7: Gegevens populatie onderzoek24 

Op deze manier kan men van alles een schatting maken bij de forecast SROI of kijken wat er 

effectief is gebeurd bij een evaluatieve SROI.  

Praktijk uit de interviews 

In de praktijk staat men nog niet zo ver om de input en output van de veranderingen in geld uit 

te drukken.  

  

 

23 Ketelaar, P.; Ploeg, M. (2017, februari). Social Return on Investment Analyse. Geraadpleegd 20 november 2017 via 

http://zelfzorgondersteund.nl/wp-content/uploads/2017/06/Update-SROI-Zelfzorg-Ondersteund-2016-.pdf 

24 Ketelaar, P.; Ploeg, M. (2017, februari). Social Return on Investment Analyse. Geraadpleegd 20 november 2017 via 

http://zelfzorgondersteund.nl/wp-content/uploads/2017/06/Update-SROI-Zelfzorg-Ondersteund-2016-.pdf 
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1.5 Stap 5 stappenplan sociale ROI 

Wanneer ze deze info hebben, bereiken ze de laatste stap: Afwegen of de investering van een 

online tool meer voordelen heeft dan nadelen. Hiervoor moet er gekeken worden naar alle 

indicatoren en wordt er vanuit het management beslist of ze er mee doorgaan. 

Praktijk uit de interviews 

Er wordt bij de meeste instellingen geen grondige beoordeling gemaakt over het gebruik van 

de online tool. Sommige instellingen maken wel gebruik van een proefproject. Ze testen 

sommige online tools in een proefproject voor twee jaar en daarna beslissen ze of ze dit gaan 

behouden. Hierbij maken ze wel reflectie van de tool. 
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2 Kosten bij het implementeren van online tools 

De kosten en opbrengsten van het management of bestuur zijn zeer groot. Bij de kosten denkt 

men natuurlijk ook meteen aan het kostenplaatje van de online tool zelf. Omdat dit zo 

uitgebreid is, is er een apart stuk voorzien over de kosten en baten bij het implementeren van 

online tools. (Bremmer & Van Es, 2017) 

Waar men rekening mee moet houden, is dat elk project anders is en dat alle sociale instellingen 

hun analyse anders berekenen en dus andere kosten opnemen. Sommige instellingen zitten ook 

verder met de implementatie van de online tools waardoor ze meer informatie hebben. 

Sommige instellingen bieden hun tools enkel aan voor een beperkte groep en andere 

instellingen bieden het aan hun volledig patiëntenbestand aan. De kosten bij zo een investering 

zijn ook niet enkel in geld uit te drukken maar ook in tijd, wat een zeer grote factor is in de 

SROI. Uit onderzoek blijkt dat er zeer veel scenario’s zijn. 

Wel is er een algemene kostenplaat die overal terugkomt.  

Kosten die zeer goed in beeld worden gebracht, zijn de projectkosten. Dit zijn de kosten om 

de online tool te maken. Specifiek gaat het hier over de ontwikkeling of aankoop van de 

applicaties, kosten van projectleider, kosten van koppeling aan de website, …  

Daarnaast heeft men de structurele kosten. Deze kosten gaan over de investering in ICT-

hardware, licentiekosten voor de applicatie, beheer- en onderhoudskosten, helpdeskfunctie 

voor klanten en personeel, hosting, … 

Opleidingskosten zijn kosten die ook steeds terugkomen. Deze kunnen veel variëren naar de 

moeilijkheid van de online tool. Dit zijn de kosten om de werknemers op te leiden zodat ze 

kunnen werken met deze tools. 

Waar een project ook rekening mee moet houden is de omzetderving25 door verminderde 

productiviteit tijdens de implementatiefase. Dit komt omdat de werknemers zowel bezig zijn 

met hun job als met de implementatie van de online tool. Hierdoor zullen de werknemers 

minder tijd hebben om hun job uit te oefenen. Deze kost zal men berekenen door het 

standaardloon met het aantal uren dat men bezig is met het implementeren van de online tool, 

te vermenigvuldigen.  

Uit de studie van “Impact of E-mental Health” kwam naar voren dat ongeveer 20% van de 

kosten van een instelling voor geestelijke gezondheid gerelateerd zijn aan de IT-medewerkers, 

assistenten, enz. (Niamat, 2011). De kosten in verband met therapeuten dekken de andere 80% 

van de totale kosten van de instelling. Ongeveer 30% van de kosten zijn niet-patiënt 

gerelateerde kosten zoals opleiding, deskundigheidsbevordering, vergaderingen, enz. De 

overige 70% van de therapeutische kosten zijn patiënt gerelateerd, waarvan 75% betrekking 

hebben op de directe behandelingstijden en ongeveer 25% op de indirecte behandelingstijden.  

  

 

25 De hoeveelheid omzet die de instelling door derving misloopt 
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Figuur 8 toont de gemiddelde kosten per cliënt per instelling per jaar. Zo kan men zien dat de 

kosten in het eerste jaar het grootst zijn. De oorzaak hiervan is de aankoopprijs van de online 

tool en de opstartkosten. Bij de opstart komen er daarnaast ook nog kosten bij, zoals de 

verandering van infrastructuur en eventuele bijscholing, waardoor de kosten het eerste jaar 

aanzienlijk hoger zijn dan de daaropvolgende jaren. Dan moet de tool enkel nog onderhouden 

worden en eventuele wijzigingen of updates aangebracht worden. Maar de kosten zijn in 

vergelijking met het eerste jaar klein. 

 

 

Figuur 8: Grafiek gemiddelde kosten per cliënt26 

Het gebruik van eHealth zal ervoor zorgen dat de kosten voor de IT-afdeling zullen stijgen, 

omdat de instellingen meer nood zullen hebben aan IT-personeel om de online tools draaiende 

te houden en de begeleiders te helpen met hun vragen. Maar eHealth zal er ook voor zorgen 

dat de kosten van transport zullen verminderen. Zelfs de kosten qua reservaties van een kamer 

voor een therapiesessie zullen verminderen. (Niamat, 2011) 

  

 

26 (Nederland, Gemiddelde kosten per cliënt per instelling per jaar) 
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3 Voor- en nadelen van SROI-analyse 

3.1 Voordelen  

SROI-analyses bieden een aantal voordelen voor non-profit organisaties. Een voordeel dat 

SROI-onderzoek aantoont, is dat het de impact aanduidt die betekenisvol is voor de 

maatschappij (Rauscher, Schober, & Millner, 2012). Dit aspect wordt verwaarloosd bij de 

gebruikelijke parameters 27  zoals return on investment (ROI). De non-profitsector kijkt 

momenteel vooral naar de kostenfactor. SROI-analyses kan deze gedachtegang weerleggen 

door de positieve bijdragen van projecten duidelijk en bespreekbaar te maken door de 

opbrengsten uit te drukken in geld. Een tweede voordeel van SROI is dat het duidelijkheid 

brengt over de effecten voor de verschillende stakeholdersgroepen. Door zich te concentreren 

op de impact krijgt men een beter beeld over welke diensten efficiënt zijn en wordt aangetoond 

op welke gebieden de veranderingen nuttig waren. (Florman, et al., 2016; Ravi, 2014)  

Een ander sterk punt van deze methode is dat er gebruik wordt gemaakt van de “stakeholder-

based” benadering. (Rauscher, Schober, & Millner, 2012) De verzamelde informatie wordt 

grotendeels bepaald door de belanghebbenden door middel van enquêtes en onderzoeken. 

Maar er kan ook gebruik gemaakt worden van externe informatie, verkregen door 

onderzoekers of analisten. Dit resulteert in een hoge validiteit28 van de vastgelegde informatie. 

Vanuit het perspectief van de investeerders kunnen de belanghebbenden een beter beeld krijgen 

op hun potentiële investeringen. (Ravi, 2014) 

3.2 Nadelen  

Ondanks de net vernoemde voordelen die deze methode biedt, heeft de SROI-analyse ook 

bepaalde beperkingen en zwakke punten. (Rauscher, Schober, & Millner, 2012; The Tangata 

Whenua, Community & Voluntary Sector Research Centre, 2015) Een zwak punt bestaat in 

het feit dat analisten een groot aantal normen in het kader van de analyse zelf moeten 

definiëren. Dit geldt zowel voor de meting en de evaluatie van de gevolgen. Als de gevolgen 

niet direct gemeten kunnen worden, moeten er ondersteunende constructies (proxy’s29)  

gegenereerd worden. Het probleem hiervan is dat proxy (Wikipedia, 2017) indicatoren slechts 

één van de normaal verschillende constructies weergeeft. Hierdoor is er een zekere mate van 

subjectiviteit in het onderzoek. (Ravi, 2014) 

Een ander punt van kritiek heeft betrekking op de monetaire waarde. Er is een gebrek aan een 

duidelijke criteria om aan een niet-financiële verandering een monetaire waarde te geven. 

Bijvoorbeeld om een financiële waarde te plaatsen op een betere levensstandaard door het 

gebruik van online tools. Eén van de onderscheidende kenmerken van een kwalitatief 

 

27 Variabele waaraan een bepaalde waarde wordt toegekend om met behulp daarvan andere onbekende grootheden te kunnen 

berekenen 

28 De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten 

29 Een proxy is een variabele die op zich niet direct relevant is, maar het dient als plaatsvervanging van een onwaarneembare 

of onmetelijke variabele. Om als variabele een goede proxy te zijn moet er een nauwe correlatie zijn, niet noodzakelijkerwijs 

lineair, met de variabele van belang. Deze correlatie kan zowel positief als negatief zijn. 
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hoogstaande studie is dat ze op een transparante en begrijpelijke manier aangeven welke 

normen werden toegepast en om welke redenen. En dit is hier niet het geval, waardoor dit 

controversieel en subjectief overkomt. (Florman, et al., 2016; Ravi, 2014) 

Een ander zwak punt is dat een SROI-analyse heel wat tijd kost. Het is tijdrovend om de 

financiële en sociale waarde van elk voordeel te vinden. En bovendien moet de hele organisatie 

dit ondersteunen. Een laatste probleem is de beperkte vergelijkbaarheid van de SROI-waarden, 

omdat de SROI-waarden niet uit vergelijkbare gegevens bestaan. (Florman, et al., 2016; Ravi, 

2014) 

Echter, als er rekening wordt gehouden met deze nadelen, kan de SROI-analyse een 

waardevolle bijdrage leveren aan de vergelijking van projecten of organisaties. (Ravi, 2014) 
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4 Belemmeringen voor het implementeren van online tools  

Ondanks de vraag van de zorgbehoevenden naar eHealth, wordt er veel minder gebruik 

gemaakt van eHealth in de sociale sector. Nochtans zou men dit veel meer verwachten als er 

gekeken wordt naar de huidige stand van de technologie en de dreigende arbeidstekorten. Qua 

online-dienstverlening loopt de sociale sector achter op de andere sectoren. Veel kleinschalige 

projecten kennen een veelbelovende start maar doven snel daarna weer uit. Onderstaande tabel 

toont de meest voorkomende belemmeringen volgens de studie van Christa Nieuwboer aan. 

Hieruit bleek dat de grootste belemmeringen voor het invoeren van online tools vooral de 

politieke onzekerheid en de weerstand tegen veranderingsprocessen in de zorgsector zelf zijn. 

(Nieuwboer, 2015) 

 

Tabel 2 Overzicht belemmeringen30 

Organisaties  

Financiering van online hulpverlening   

Investeringskosten   

Vergoedingen  

Sterk veranderende technologieën   

Politieke onzekerheid in de sector  

Subsidies voor niet-duurzame pilots31  

Onduidelijkheid over financieringsstromen in de 

ketenzorg 

 

Ontbreken van standaarden  

Twijfel over effectiviteit X 

Professionals   

Onbekendheid over eHealth X 

Geen bewustzijn van hun rol als bemiddelaar  X 

 

30 Nieuwboer, C. (2015, november). Online tools voor de jeugdprofessional bevraging 2015. Geraadpleegd op 20 november 

2017 via http://www.dejeugdprofessional.info/wp-content/uploads/2015/12/Online-tools-voor-de-jeugdprofessional-

Bevraging-2015_def1.pdf 

31 Belemmering  
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Angst voor werkgelegenheid en inkomen X 

Gebrek aan scholing  X 

Ervaring ‘het gaat allemaal te snel’ X 

Twijfel over de kwaliteit van online contact  X 

Zorgvragers  

Uitval bij onbegeleide behandelprogramma’s   

Techniek  

Losstaande initiatieven die moeilijk te verbinden zijn   

Wet- en regelgeving  

Regels rond privacy en informatiebeveiliging 

werpen drempels op  

X 

Ethiek32   

Digitale kloof/ toegankelijkheid online tools X 

Kwetsbaarheid specifieke doelgroepen X 

 

  

 

32 Een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert 

ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en 

om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren 
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Deel 2: Interviews 

1 Inleiding 

Om zicht te krijgen op het gebruik van de SROI bij het implementeren van online tools in de 

sociale sector, hebben studenten van Bedrijfsmanagement (Financiën en verzekeringen) 21 

organisaties geïnterviewd. 

Er werden voor het onderzoek twintig diepte-interviews en één verkennend interview 33 

afgenomen met organisaties voornamelijk uit de sociale sector. Er zijn twee bedrijven die uit 

de profitsector komen, de rest uit de sociale sector. 

Uit de publicatie ‘How Doctors Gain Social and Economic Returns in Online Health-Care 

Communities’ (Shanshan, Xitong, Yulin, & Doug, 2017) bleek dat er in het verleden vooral 

studies werden uitgevoerd om de invloed van online tools op patiënten te onderzoeken. Er was 

slechts beperkt studiemateriaal beschikbaar over de sociale en economische opbrengsten van 

online applicaties voor dokters. Bij een SROI-analyse is het belangrijk om alle stakeholders in 

rekening te nemen. 

Onze bevraagde instellingen bestonden uit: vier thuiszorginstellingen, twee woonzorgcentra, 

drie welzijnscentra, drie ziekenhuizen, vijf hulpverleningsorganisaties, één 

mantelzorginstelling en twee bedrijven uit de profitsector die gebruik maken van een zelf 

ontworpen online-applicatie. 

  

 

33 Interviews om het onderwerp/gebied/domein eigen te worden 
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2  Doel-en vraagstelling 

De diepte-interviews zullen antwoord geven op de volgende vragen: 

- Welke online tools worden er het meest gebruikt? 

o Door wie worden deze online tools gebruikt? 

o Welke bleken in het verleden niet geschikt? 

o Waarom ze online tools gebruiken? 

o Zijn er problemen bij de implementatie? 

 

- Wat zijn de kosten van online tools en hoe gebeurt de budgettering? 

- Wat brengen deze applicaties op? 

- Wat zijn de reacties van de gebruikers bij het gebruik van de tools? 

o Hoe reageren de cliënten? 

o Hoe reageren de personeelsleden? 

o Welke afdelingen zullen meer kunnen inzetten op online tools? 

- Wat is de social return on investment? 

o Meten ze de SROI? 

o Welke indicatoren veranderen er voor de stakeholders? 

- Klachten 

- Is het belangrijk dat online tools worden gebruikt in de sociale sector? 
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3 Methode 

Het onderzoek maakte gebruik van verkennende en diepte-interviews als onderzoeksmethode. 

We hielden een verkennend interview bij een bedrijf dat zijn eigen online tool heeft 

ontwikkeld. Aangezien dit bedrijf dit zelf heeft ontwikkeld, wist de respondent als geen ander 

hoe men een online tool optimaal kan benutten. Zijn knowhow rond online tools was enorm. 

Het verkennend interview heeft inzicht gegeven in de online tools en bezorgde ons inspiratie 

voor de samenstelling van de vragenlijst voor de diepte-interviews.  

Er werd een vragenlijst opgesteld voor het verkennend interview en twee vragenlijsten voor de 

diepte-interviews, één is opgesteld voor een ICT-bedrijf en één voor alle sociale instellingen. 

We hebben dus de diepte-interviews afgelegd door middel van een vragenlijst die bestond uit 

zeven delen, zijnde: algemeen, kosten, opbrengsten, reacties, SROI, klachten, eindvraag. Deze 

interviews werden face-to-face afgenomen door vier studenten van de Arteveldehogeschool. 

(zie ook hierboven, 2) 

De uitkomst van onze rapportering is eerder indicatief dan conclusief of representatief. Men 

moet rekening houden met een foutenmarge die onlosmakelijk verbonden is met kwalitatief 

onderzoek (interviews). 
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4 Overzicht bevraagde instellingen 

 

Nr. Soort instelling Initialen 

geïnterviewden 

Type instelling Regio/Zetel 

Verkennend interview 

1 Sociale netwerksite J.R. NV Oost-Vlaanderen 

Diepte-interviews 

1 Woonzorgcentrum voor 

zorgbehoevenden en niet-

zorgbehoevenden ouderen 

G.H. VZW Oost-Vlaanderen 

2 Welzijnscentrum K.R. Overheidsinstelling Oost-Vlaanderen 

3 Ontwikkelaar digitaal  

platform 

F.T. NV Oost-Vlaanderen 

4 Welzijnscentrum K.D.V & K.C. VZW Oost-Vlaanderen 

5 Hulpverlening kinderen F.D. VZW Oost-Vlaanderen 

6 Thuiszorg/woonzorg N.R. VZW Vlaams-Brabant 

7 Ziekenhuis M.M. VZW Oost-Vlaanderen 

8 Thuiszorg/woonzorg A.V. VZW Limburg 

9 Thuiszorg G.S. VZW Brussel 

10 Patiënten- en 

vrijwilligersorganisatie 

van, voor en door 

familieleden en 

mantelzorgers van 

personen met dementie 

H.L. VZW Antwerpen 

11 Hulpverlening kinderen P. VZW Oost-Vlaanderen 

12 Ziekenhuis I.D. VZW West-Vlaanderen 

13 Hulplijn K.P. VZW Brussel 

14 Thuiszorg L.B. VZW West-Vlaanderen 

15 Hulpverleningsorganisatie B.V.O. VZW Oost-Vlaanderen 



43 

 

16 Woonzorgcentrum F.D. VZW Oost-Vlaanderen 

17 Stadsdienst A.D.W. Overheidsinstelling Oost-Vlaanderen 

18 Ziekenhuis M.C. VZW Oost-Vlaanderen 

19 Ziekenhuis M.D.R. VZW Oost-Vlaanderen 

20 Infolijn  C.V.S. VZW Oost-Vlaanderen 

Tabel 3: Overzicht bevraagde instellingen 
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5 Resultaten 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Gebruik online tools 

Uit de interviews blijkt dat 95% (N=18/19) van de organisaties in een soort van technologische 

evolutie zitten. Iedere geïnterviewde onderneming heeft enkele online tools maar de meeste 

instellingen zitten nog maar in de eerste stap van het proces. Er is dus nog een lange weg te 

gaan met wat de instellingen willen bereiken. 

Elke instelling heeft op dit moment wel een aantal online tools, maar dit beperkt zich eigenlijk 

tot een soort basis tool die nog sterk uitgebreid moet worden of gewoon nog niet veel voorstelt. 

Om te beginnen heeft elke instelling een eigen website waar er enkele tools in verwerkt zitten, 

zoals invulformulieren of een hulpverlening via chat. Dit wordt door hen niet beschouwd als 

een echte online tool en ze spelen er niet hard op in: ze hebben hier meestal geen onderzoek 

over gedaan en weten ook niet wat het opbrengt. Wanneer er gefocust wordt op de online tools 

in de ogen van de instellingen, dus buiten hun website, kan men hier en daar al een paar 

gelijkenissen zien. 

Vele systemen staan nog in hun kinderschoenen. Men merkt dat nog niet alle mensen daar goed 

in thuis zijn. Veel mensen hebben nog begeleiding nodig om een login te maken, om daarna 

pas een activiteit te kunnen aanduiden. Al deze zaken worden gebruikt als administratieve 

vereenvoudiging. Maar toch kruipt daar nog altijd heel veel tijd en werk in, doordat nog veel 

zaken misgaan en programma’s nog niet optimaal werken.  

 

5.1.2 Doelgroep online tools 

Elke instelling heeft tools ter beschikking voor zowel werknemers als zorgbehoevenden. Wat 

er opviel bij de interviews, was het feit dat de instellingen hun online tools vooral richtten 

naar de werknemers en in mindere mate naar de zorgbehoevenden. Elke instelling 

vermeldt dat ze vooral online tools voor werknemers hebben en dat ze in de toekomst sterk 

willen inspelen op online tools die voor de zorgbehoevenden zijn gemaakt. Want hiervan zien 

ze allemaal het nut wel in.  

5.1.2.1 Patiënten 

Indien de zorgbehoevenden bestonden uit kinderen, jongeren of mensen met psychologische 

problemen, dan waren er vaker tools aanwezig om met hun patiënten te communiceren. Een 

mooi voorbeeld dat men in de praktijk gebruikt, is een afsprakenbeheer, zodat de patiënten 

zelf afspraken op sommige diensten kunnen vastleggen, wijzigen of annuleren. Men gebruikt 

online tools voor inzage in resultaten en vragenlijsten. Een belangrijk aspect is dat de tools 

de juiste informatie aan de patiënten kan bieden, zodat deze niet zelf moeten gaan zoeken op 

andere, niet betrouwbare sites. Een patiëntenplatform is heel belangrijk om de patiënten, ook 

van zodra ze terug thuis zijn, te kunnen opvolgen. Men wil de evolutie van hun ziekte beter 

kunnen evalueren.  
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Een ander mooi voorbeeld hiervan is een ziekenhuis die in verschillende proefprojecten rond 

online toepassingen zit en met online invulformulieren werkt, die de patiënt thuis elke dag 

moet invullen om de vooruitgang buiten het ziekenhuis goed op te volgen. Dit wordt gebruikt 

voor patiënten die vaak voor korte duur in het ziekenhuis opgenomen zijn en dan een lange tijd 

buiten het ziekenhuis moeten revalideren. Met die invulformulieren moet de patiënt via een 

bepaalde website elke dag een stuk of tien vragen invullen. Aan de hand van deze informatie 

kan het ziekenhuis dan inschatten wanneer een patiënt vlugger opgeroepen moet worden omdat 

er iets niet geneest zoals het hoort. In een omgekeerd geval, wanneer alles zeer goed lijkt te 

zijn, moet de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis komen.  

Voordelen 

Dit brengt heel veel voordelen met zich mee. De voornaamste redenen voor de invoering van 

deze online tool is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren zodat de patiënt beter opgevolgd 

wordt. Ook om te vermijden dat patiënten nutteloos naar het ziekenhuis komen en zo 

kosten kunnen besparen. In het geval van chatboxen kan men op afstand veel sneller het 

probleem met één of meerdere personen analyseren.  

5.1.2.2 Werknemers 

Instellingen die dan niet bezig zijn met online tools voor hun patiënten, hebben meestal online 

tools gemaakt die er vooral op gericht zijn om de planning van de werknemers beter af te 

stemmen op elkaar. Twee organisaties hebben vermeld dat er een nieuwe tool gemaakt werd 

waarbij de werknemers zelf hun uurrooster konden kiezen. Het werkte in drie ronden: de eerste 

ronde kiest de werknemer zijn rooster. In de tweede ronde kijkt de tool na of er geen 

overlappingen zijn en in de laatste ronde moeten de werknemers akkoord gaan met de 

aanpassingen en krijgen ze hun rooster. 

60% (N=12/20) van de instanties vermelden dat ze een intern platform hebben: Alles wat met 

de organisatie en wat met het personeel binnen die organisatie te maken heeft, kan men hierop 

vinden. Sommige instellingen houden de dossiers van hun patiënten elektronisch bij in een 

intranet34 zodanig dat deze enkel beschikbaar zijn voor mensen die hiervoor toegang hebben. 

Andere zaken op het intern platform zijn handleidingen, vacatures, documenten, verslagen 

en dienstmededelingen, maar ook zaken die personeel aanbelangen buiten de werkuren, zoals 

samenkomsten tijdens vrije tijd worden hierop gezet. 

  

 

34 Een intranet is een privaat netwerk binnen een organisatie, een persoonlijk computernetwerk. Het intranet is beveiligd 

zodat alleen mensen uit de organisatie toegang hebben tot de data. 
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Voordelen 

Naast een betere planning heeft men ook het voordeel dat door de planningstool de werknemer 

het loon direct ziet en dat de uitbetaling van het loon ook vlotter verloopt door deze online 

tool. Vroeger stond het op papier en werd er tussentijds gewisseld en nu staat alles al van de 

eerste keer goed.  

De grootste redenen om deze nieuwe toepassingen te implementeren was de tijdswinst en 

efficiëntieverbetering. Het kwam vaak voor dat de online tools voor het personeel bestonden 

uit mailverkeer, algemene agenda, rapportering en shareplatformen35. Dit werd vaak als 

één pakket aangeschaft onder de vorm van Office 365. Skype voor bedrijven werd ook bij één 

organisatie gebruikt. 

“Dus de vraag is: Is het de arts die denkt dat hij dat wil of zijn het de patiënten?”  

– professor, ziekenhuis  

 

5.1.3 Opmerkingen 

Hoewel men de voordelen inziet, heeft men kritiek op het gebruik van bepaalde applicaties 

voor zowel patiënten als voor de werknemers.  

Men heeft ook nog twijfels over communicatie met zorgbehoevenden via Skype. Enkele 

welzijnscentra kregen deze vraag al van hun personeel en ze zullen het invoeren als een 

proefconcept. Dit geeft hen de mogelijkheid om het te evalueren en te zien of het werkt en wat 

de aandachtpunten zijn.  

Een ander probleem ligt bij de veiligheid en de privacy, deze moeten gewaarborgd blijven in 

hun sector.  

 

5.1.4 Online tools specifiek voor de zorgsector 

68% (N=13/19) van de organisaties maken gebruik van online tools die specifiek op hen zijn 

afgesteld en dus samen met een externe organisatie zijn gemaakt. Dit gaat dan bijvoorbeeld om 

een oproepsysteem36 dat gebruikt wordt door een thuiszorginstelling. Thuiszorg in het 

algemeen draait om het idee dat wanneer een patiënt hulp nodig heeft, er een zorgverlener langs 

komt om dit op te lossen. In het verleden werd er dus al gebruik gemaakt van de telefoon, 

walkietalkies of andere hulpmiddelen. Nu hebben ze een online tool gemaakt, waarbij 

zorgverleners via hun gsm of ander toestel een melding krijgen van hun patiënten. Het handige 

aan de app is dat de patiënt die een oproep plaatst, eerst moet kiezen welke soort oproep het is. 

Dit kan gaan over gewone dagdagelijkse dingen tot levensbedreigende oproepen. Zo kan de 

applicatie weergeven of er al dan niet een noodsituatie is. Zo worden de oproepen op 

belangrijkheid en afstand geordend, wat heel veel werk bespaart voor de werknemer en wat 

 

35 Een digitaal platform dat toelaat om gegevens uit te wisselen en te delen 

36 Intern communicatiesysteem 
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efficiënter werkt voor de patiënt. Het toestel waarop de patiënt een oproep doet, is meestal via 

de gsm en is zo duidelijk mogelijk gemaakt om een oproep te plaatsen. De reden voor deze 

tool is ook duidelijk de kwaliteitsverbetering.  

In twee organisaties werd naast de administratieve online tools ook gebruik gemaakt van een 

softwareprogramma specifiek voor de boekhouding. De voordelen waren papierbesparing, 

efficiëntieverbetering maar ook dat het gevrijwaard was van updates. Men moest er niet meer 

zelf voor zorgen dat alle pc’s werden aangepast met de juiste updates. Die 

verantwoordelijkheid lag nu bij de leverancier.  

Een ander onderdeel dat bij één organisatie naar voor kwam, was de zorgregistratie van hun 

patiënten. Per ligdag van een patiënt krijgt de instelling een vergoeding van het RIZIV 

(Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsuitkering). Dit moet digitaal geregistreerd worden 

en aan de hand daarvan wordt per kwartaal berekend hoeveel er naar het RIZIV gefactureerd 

kan worden. Die regeling wordt ook via de wet geregeld. 

“Dus dit hele verhaal van onze financieringsstromen wordt ook door een maatsoftwarepakket 

Care Solutions ontwikkeld. Het grote voordeel van die pakketten is ook dat we daar rechten en 

bevoegdheden kunnen geven naargelang uw functies. We zijn geen grote voorstander om 

ongecontroleerde pakketten hier te maken, dus alles is ook gebonden aan een bevoegdheid.” 

- Algemene directeur, woon- en zorgcentrum 

 

5.1.5 Motivatie 

De overheid vraagt dat de sociale sector meer inzet op digitalisering. Bepaalde instellingen 

krijgen databanken aangeboden van de overheid om te gebruiken bij de controle van gegevens. 

Alle instellingen zien het nut van online tools specifiek voor hun sector zeker in, maar de 

uitwerking vraagt veel werk in hun ogen. Het is namelijk een leerproces van jaren studie en 

implementatie. Als er naar de tijdslijn van de gebruikte online tools gekeken wordt, dan toont 

dit aan dat de instellingen eigenlijk nog maar in de beginfase zitten. Vele instellingen zijn nog 

maar aan het starten met het gebruiken van nieuwe online tools, of ze gebruiken het al even 

maar het is dan niet meer up-to-date. Zoals gezegd zijn sommige instellingen bezig met een 

proefproject dat over online tools gaat. Ze hebben het dus nog niet op iedereen getest. 

In het algemeen kan er dus gesteld worden dat de voornaamste redenen voor het gebruik van 

online tools toch wel kwaliteitsverbetering, efficiëntieverbetering en tijdsbesparing zijn. 

In een aantal gevallen vindt men het een enorm voordeel om op maat gemaakte software te 

kopen van een extern bedrijf.  
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5.1.6 Problemen 

Bij het implementeren van de online tool stoten de instellingen vaak op dezelfde soort 

problemen. Toch ziet men daar ook een evolutie. Men ziet wel dat de problemen verminderen, 

doordat men meer ervaring krijgen en de technologie achter de applicatie ook verbetert. Een 

aantal jaren geleden had men bijvoorbeeld te kampen met traagheid van de systemen en 

uitvallen van het toestel doordat de batterij niet lang genoeg kon meegaan. Dit heeft men nu 

niet meer. Als er nu nog problemen zijn, dan zijn dat de kinderziektes die er nog eerst uit 

moeten voor het optimaal kan werken.  

Een eerste probleem is dat de geïmplementeerde tool enkel te gebruiken is op het gsm-toestel 

of laptop/computer van de werknemer. Niet iedere werknemer heeft zo een toestel, waardoor 

niet iedereen aan de slag kan gaan met het toestel. Om dit probleem op te lossen, zoeken 

organisaties naar manieren om dit aan iedereen te kunnen geven. Vroeger was het namelijk zo 

dat Windows het standaardplatform was waarop de software moest kunnen draaien. Nu is dit 

veel breder geworden. Nu hoort dit ook beschikbaar te zijn op de besturingssystemen van 

mobielen apparaten (toestellen van Android, Apple, Windows). Daarom werkt men liever in 

de Cloud37 doordat dit niet gebonden is aan het apparaat. Bij de online planningen die veel 

gebruikt worden, moeten mensen deze soms opladen via een computer en wanneer ze dat niet 

hebben, moeten ze bij andere collega’s langs gaan om dit te doen. In de toekomst moeten ze 

dit ofwel anders kunnen opladen of iedereen een toestel geven.  

Een tweede probleem dat opduikt zijn de technische problemen in de beginfase. Dit gaat dan 

bijvoorbeeld over chatgesprekken die plots eindigen of een app die op bepaalde momenten niet 

gestart kan worden. Dit kan wel snel opgelost worden door de ICT-dienst of met de vele 

handleidingen. 

Een bijkomend technisch probleem is dat men meestal afhankelijk is van een externe 

persoon. Vroeger kon men het probleem gemakkelijker zelf oplossen. Als er bijsturingen 

moeten gebeuren, heeft men nu heel vaak een externe firma nodig, wat meestal ook veel geld 

kost. En die externe firma’s hebben veelal ook niet zo’n goedkope onderhoudscontracten.  

Een derde probleem situeert zich ook bij het gebruik of de werking van de online tools. 

Namelijk dat mensen er moeite mee hebben om het te gebruiken. Dit is enkel bij het 

beginstadium en kan vrij snel worden opgelost. Eens ze er een paar keer mee hebben gewerkt, 

wijst het zichzelf uit. 

“Het vraagt ook een “mindswitch38” bij zorgverleners, niet bij de nieuwe generatie maar de 

oudere generatie is anders opgeleid. Dus daar heb je een categorie die de meerwaarde inzien 

en dan heb je anderen die zeggen, ‘nee, dat kan niet de toekomst zijn’. Dus je moet heel wat 

tijd steken om het pragmatiek te gebruiken en het ook niet dreigend laten overkomen.” 

- Inhoudelijke coördinator, Welzijnscentrum 

 

37 De mogelijkheid om bestanden online op te slaan 

38 Een nieuwe manier van denken, een verandering van denkwijze 
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Een andere grote reden waarom ze soms niet van start gaan met een online tool is de 

privacywetgeving. Iedere instelling moet zich houden aan deze regels waardoor veel online 

tools, die worden aangeboden, niet van toepassing kunnen zijn. Of ook, de online tools die ze 

gebruiken, worden sterk afgeremd door deze wetgeving. Zoals het voorbeeld van een online 

tool die het medicatieschema van de patiënt deelde met alle belangrijke personen die er 

toegang tot moeten hebben. De reden dat dit wordt gedeeld met enkele personen, schendt de 

privacy. Hierdoor moet er telkens aan de patiënt worden gevraagd wie het mag gebruiken. 

Men wil ook veranderen naar een omgeving waar de planning ter plekke wordt aangevuld. Zo 

weet iedereen waar men is, wat men doet en hoe men het uitvoert. In een woonzorgcentrum 

heeft men hiervoor een oplossing bedacht. In plaats van één of twee keer per dag de planning 

nog te moeten invullen, wil men vanaf 2018 iedere verpleegkundige een tablet geven, zodat hij 

direct die informatie kan doorgeven. 
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5.2 Kosten 

5.2.1 Kostenstructuur 

Als er naar het kostenplaatje van een online tool wordt gekeken, zijn er twee mogelijkheden. 

Ofwel ontwikkelt een onderneming samen met een extern bedrijf een bepaalde tool ofwel koopt 

een bedrijf een licentie39 om de tool te gebruiken. Dit gebeurt dan vooral door middel van huren 

of leasen. Daar zit al een groot kostenverschil in.  

Wat beide mogelijkheden, zelf ontwikkelen of kopen, wel gemeenschappelijk hebben in 

kosten, is het voortraject. Het voortraject is de analyse, samenkomsten, opleidingen, aanvraag 

tot inschrijving van een online tool, … om over te kunnen gaan tot de beslissing die ze gaan 

nemen. Deze kost vertaalt zich in vele uren werk en kosten om proefprojecten op te starten. De 

kostprijs kan zeer snel oplopen. Voor al deze kosten kunnen ze wel subsidiëringen aanvragen, 

hier zal verder op ingegaan worden in het deel ‘budgetteren’. In beide gevallen gaan er ook 

heel wat centen naar de bijscholing van de werknemers. Alle instellingen proberen deze tool 

zeer gebruiksvriendelijk te maken, maar in 65% (N=13/20) van de gevallen moet er toch 

bijscholing gegeven worden of duurt het even voor de werknemers er zelf mee weg zijn. Dit 

vergt tijd en brengt kosten met zich mee. Wanneer ze kiezen voor bijscholing, gaat dit meestal 

over een intensieve bootcamp40 van enkele uren of dagen. De kosten gaan dan naar de activiteit 

en de verloren arbeidsuren. In de overige 35% (N=7/20) van de gevallen is de online tool 

eenvoudig en hoeft er helemaal geen bijscholing gegeven te worden of is er geen tijdsverlies 

bij het zelf uitproberen van de online tool. Soms kiest men ervoor om een beperkt aantal 

mensen een intensieve opleiding te laten volgen. Dit zijn dan vaak de diensthoofden die het 

dan moeten aanleren aan hun personeel. 

Bij het aankopen van een online tool koopt een bedrijf meestal een abonnement formule 

waarbij ze maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks een bedrag betalen om de online tool te 

mogen gebruiken. Dit wordt altijd uitgedrukt in termijn en voor één werknemer. In deze 

abonnement formule is de grootste kost in feite de licentie die ze aankopen om het te mogen 

gebruiken. In de formule maakt men nog eens onderverdeling. Het kan een volledige formule 

zijn waarbij er ook toestellen (hardware) ter beschikking worden gesteld. De andere 

mogelijkheid is de niet volledige formule waar de onderneming de toestellen (hardware) zelf 

moet aankopen en dus enkel de software koopt. 

Er kan ook bekeken worden hoeveel diensten van dezelfde tool gebruik kunnen maken. Er 

wordt een opsomming gemaakt per dienst wat ze verwachten van de tool. In sommige gevallen 

kan dit dan de aankoopprijs naar beneden halen. Het aankopen is in de meeste gevallen veel 

voordeliger en er wordt van uit gegaan dat dit ook het meest wordt gedaan.  

Een groot kostenverschil tussen de verschillende online tools zit ook in het aantal gebruikers 

van de online tool en hoe gecompliceerd de tool is. Wanneer men kijkt naar een bedrijf in de 

thuiszorg, waar alles draait rond een bepaalde tool dan is het voor hen een zeer zware kost. 

 

39 De formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan ook betrekking hebben op het document waarin 

staat dat die toestemming is gegeven 

40 Moment waarbij er iets wordt bijgeleerd over een specifiek onderwerp. Een intensieve opleiding 
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Voor de instellingen die alleen online tools gebruiken in de administratieve afdeling, ligt de 

kost ook veel lager omdat alleen de administratieve bedienden dit alleen gebruiken en omdat 

het een simpelere toepassing is. 

In 95% (N=19/20) van de organisaties is er geen nieuwe ICT-dienst bijgekomen om de tools 

te onderhouden. Als het een aangekochte tool is, is het vaak de firma zelf die de tool 

onderhoudt. Binnen de organisaties zelf wordt de bestaande ICT-dienst behouden of wordt 

deze licht uitgebreid, als er al een ICT-dienst aanwezig is, wat niet altijd het geval is. Door 

extra personeel aan te werven wordt de bestaande dienst dan uitgebreid. Maar het komt ook 

voor dat er niets verandert. 

 

5.2.2  Grootste kostendrager 

Uit de interviews kwamen verschillende soorten kosten aan bod. De verkregen info werd 

hieronder verwerkt in een overzicht van de 2 grote kostengroepen, namelijk de kosten die te 

maken hebben met implementatie en kosten met betrekking tot het personeel dat men 

tewerkstelt. Iedere groep werd nadien nog opgesplitst in 3 onderdelen.  

Groep implementatiekosten Groep loonkosten 

Aankoop of maken van online tools 

(software) 

Voortraject (besprekingen management) 

Aankopen of maken van online tools 

(hardware) 

Onderhoudskosten online tools of ICT-

dienst 

Aanpassingen infrastructuur Bijscholing 

Tabel 4: Soorten kosten 

Bij de vraag wat nu de grootste kost is bij het implementeren van een online tool, waren er 

verdeelde reacties. Het viel op dat de helft van de organisaties weinig zicht heeft over de 

grootste kostendragers. Er zijn tien instellingen die hierover een duidelijker beeld hadden, bij 

50% (N=5/10) was de onderverdeling tussen implementatie en loonkost 50/50. 40% werkte 

met vrijwilligers (N=4/10), dan was de implementatiekost groter omdat de loonkost beperkt is. 

Dit was ook het geval bij een ziekenhuis (N=1/10) die de kans kreeg om bij de ontwikkeling 

van een online tool, samen te werken met een start-up41 die voor de ontwikkeling weinig kosten 

aanrekende.  

Indien een onderneming kiest om de online tool zelf te ontwikkelen, is de grootste kost de 

aankoop en de verandering van de infrastructuur: hier zit de hardware en software in van de 

online tools. Hierna heeft men vooral de werkingskosten van het personeel en de ICT-dienst 

die veel geld kosten. Wanneer men kijkt naar het grootste kostenplaatje tussen de software of 

hardware is over het algemeen de software wel het duurste. Voor de thuiszorg is de ICT-

 

41 Een doorgaans snelgroeiend bedrijf dat aan een marktbehoefte wil tegemoetkomen door het ontwikkelen van een 

uitvoerbaar businessmodel rond een innovatief product of dienst, bedrijfsproces of een platform 
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dienst een zeer zware kost omdat dit de basis is van hun onderneming. Hiervoor hebben ze 

24/24 een IT ’er, wat op lange termijn duurder is dan de investeringskost van de hardware en 

software. 

Algemeen wordt er waargenomen dat de grootste kost ofwel de loonkost, ofwel de 

implementatiekosten zijn. Dit is afhankelijk van de tool en het soort personeel waarmee wordt 

gewerkt. Daarna komen de werkingskosten, onderhoudscontracten voor de software, 

ondersteuning op het toestel, overleg, opleiding, … De kosten houden nooit op eens een 

instelling een online tool geïmplementeerd heeft. 

 

5.2.3 Vormen kosten een struikelblok? 

Het grootste struikelblok bij het implementeren van online tools in grote instellingen, zijn niet 

echt de kosten, maar eerder het wettelijk kader inzake privacyregels. Dit werd al eens 

vermeld bij het onderdeel ‘Algemeen - problemen’. Door de strenge privacyregels kunnen veel 

projecten niet van start gaan of remt het de werking van de tool af. Het afdelingshoofd van een 

ziekenhuis had vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van het online platform CoZo, dan is er 

geen probleem met deze privacyregels. Deze tool is besproken in de bijlage van het onderzoek. 

Als er dan gekeken wordt naar kleinere instellingen die enkel overleven van een kleine 

subsidie, zijn de kosten wel een struikelblok. Zij werken dan met de standaard online tools. 

Vaak willen ze nog wel een aantal tools implementeren, maar hebben ze er de middelen er niet 

voor. Bij één instelling was de onlineapplicatie erg verouderd, waardoor er nog vaak problemen 

waren met traagheden of ontoegankelijke servers. De grootste reden dat daaraan niets werd 

gedaan, was dat men geen middelen wou uittrekken om een nieuw programma aan te schaffen. 

Ze vormen dus ook een struikelblok om achteraf te gaan veranderen. Indien er wordt 

geïnvesteerd, vormt de opleiding van de werknemers ook een struikelblok.  

Een interessante opmerking bij twee van de geïnterviewde was dat bij sommige 

gecompliceerde online tools de kostprijs zo hoog lag omdat er zeer weinig concurrentie is op 

de markt. In het voorbeeld dat een geïnterviewde gaf, was er maar één speler op de markt die 

het aanbood. Dit maakt dat ze een hoge prijs kunnen vragen. Een voorbeeld hiervan is het 

badgesysteem42. In dat geval gaat men akkoord met de prijs omdat ze afhankelijk zijn van die 

ene marktspeler. Voor eenvoudige tools, zoals share platformen of administratieve tools, zijn 

er veel spelers op de markt die dit aanbieden dus hier is de kostprijs direct ook veel meer 

gedrukt. 

  

 

42 Systeem waar personeelsleden moeten registreren wanneer ze binnen en buiten gaan op het werk 
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5.3 Budgetteren 

Om een project te financieren, wordt er in het algemeen eerst een begroting opgemaakt. In de 

grotere instellingen worden er drie begrotingen opgemaakt in het begin van het jaar: de 

investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de personeelsbegroting. Zo ziet de instelling 

wat ze elk jaar kunnen uitgeven. Onder de investeringsbegroting valt de online tools, onder de 

exploitatiebegroting valt de dagdagelijkse werkingskosten van het bedrijf en onder de 

personeelsbegroting valt de kosten van het personeel. Er wordt een planning gemaakt met wat 

ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen dat jaar. Op de planning worden de verschillende 

zaken aangeduid met een prioriteit, dingen worden geschrapt op de lijst en wordt het aangepast 

budget opgesteld. Een mooi voorbeeld van een techniek van een begroting is om te werken met 

een meerjarenplan als er meerdere kantoren zijn binnen een organisatie. Dit werkt op basis 

van dringende uitgaven. Elk kantoor gaat meestal op een ander tijdstip van start met online 

tools. Wanneer men dan bijvoorbeeld 10 jaar verder is, wordt er automatisch vanuit het 

meerjarenplan een budget opgemaakt dat gaat naar de kantoren die al 10 jaar met de online 

tool werken. Op deze manier krijgt de online tool een verandering. 

Bij een overheidsinstelling werkt men met een raad voor maatschappelijk welzijn. Zij zijn 

bevoegd om beslissingen rond patiënten, personeel en budget te maken. Eén maal per jaar zit 

de instelling samen om het budget te bepalen voor het volgende jaar. Dit budget wordt zowel 

bepaald door de uitgaven van het verleden als de behoeften van de toekomst. Wanneer men 

een nieuwe tool wil invoeren, zal het diensthoofd een voorstel moeten uitwerken en aan de 

raad moeten voorleggen. Zij zullen dan beslissen of ze dit bij de opmaak van hun budget zullen 

opnemen. 

 

5.3.1 Financieringsbronnen 

In de sociale sector werken ze ook volledig anders dan de privésector. In deze sector leven 

sommige bedrijven van subsidies waarmee ze deze online tools kunnen bekostigen. Dit lijkt 

simpel maar is een zeer grote klus want instellingen krijgen niet zomaar een subsidie. Ze 

moeten voldoen aan vele formaliteiten en moeten een aanvraag insturen waarin hun plannen 

verwerkt zijn. (M.C., afdelingshoofd anesthesist van het Chirurgisch Dagziekenhuis, 

persoonlijke communicatie, 28 november 2017) Daarnaast is er al een lijst gemaakt van wat de 

overheid subsidieert en wat niet. Dus niet eender welke tool wordt gesubsidieerd. 

20% (N=4/20) van de instellingen liet weten dat ze gebruik maken van een soort fonds op 

lange termijn. Hierin maken ze dan een soort rekening en zetten ze elk jaar geld opzij om 

projecten zoals deze te financieren.  

Er zijn ook instellingen uit de zorgsector die niet 100% werken op subsidies (met uitzondering 

van overheidsinstellingen) maar ze vragen deze wel aan om hun projecten te financieren. 

Online tools worden soms ook gefinancierd omdat deze een innovatie of digitalisering met zich 

meebrengen. Door deze subsidies kunnen bedrijven dan de aankoop doen van online tools. Ze 

krijgen als het ware een eenmalig bedrag voor de aankoop. Meestal is dit enkel puur voor de 

aankoop maar het voortraject en het traject na de aankoop worden dan niet gefinancierd. 

Welke tools er worden gesteund, wordt allemaal bepaald door de Federale en Vlaamse 
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overheid. De mening over hoe de werking van deze subsidies verlopen zijn ook verdeeld. Uit 

de interviews blijkt dat 80% (N=16/20) van de instellingen er niet over klagen en de andere 

20% (N=4/20) vinden dat er duidelijker moet omgegaan worden met subsidies in de sector. Ze 

vinden dat er veel meer initiatief moet komen van de overheid uit.  

Bij 3 van de 20 ondervraagden zat de budgettering nog anders in elkaar. Dit komt doordat het 

vrijwilligersorganisaties zijn. Ten eerste kunnen zij bijna niet rekenen op subsidies van de 

overheid. Alles hangt bij hun af van giften van mensen en sponsors. Natuurlijk maken zij ook 

begrotingen op maar omdat zij niet de ruimte hebben om grote budgetten op te stellen, rekenen 

zij vooral op giften om deze te financieren. Wel proberen zij subsidies aan te vragen, maar deze 

krijgen zij zelden. 

Sinds 2017 bestaat de persoonsvolgende financiering voor gehandicapten (PVF), dit betekent 

dat de subsidiering van sommige instellingen zijn veranderd. (Jo Vandeurzen, 2017) De 

subsidies van bepaalde instellingen (zoals een dagcentrum) gaan hierdoor niet meer direct naar 

de vzw’s, maar rechtstreeks naar de zorgbehoevenden met een handicap. (Absoluut vzw, 2018) 

Op die manier gaan de zorgbehoevenden wel moeten betalen voor hun zorg en dus de service 

van online tools, maar wel met het gesubsidieerde geld. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is van plan om ook zo een financieringssysteem uit de 

werken voor de ouderenzorg. Op die manier kan de zorgbehoevende zelf beslissen hoe hij zijn 

budget wil benuttigen. (De Morgen, 2017) De online tool wordt gezien als een uitbreiding van 

de al bestaande service. 

Om het voorbeeld te nemen van de thuiszorg: Zij krijgen een eenmalige subsidie om alleen de 

aankoop van de online tool te financieren. Daarna krijgen ze niks meer, maar krijgt de 

zorgbehoevende eigenlijk het geld om zijn zorg te financieren. Wanneer de zorgbehoevende 

dan zijn zorg betaalt, is het bedrag dat de instelling krijgt gedeeld in een deel voor de 

werknemer en een deel om het overige te betalen, dus ook de online tool. Op deze manier 

worden de onderhoudskosten wel gefinancierd. 
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5.4 Opbrengsten 

5.4.1 Rendement 

Bij online tools vertaalt de opbrengst zich niet direct in financiële opbrengst maar wel in allerlei 

andere opbrengsten. De online tool wordt nooit doorgerekend naar de zorgbehoevende, dus 

daardoor zien de instellingen geen financiële opbrengst. Er zijn wel indirecte financiële 

opbrengsten: men biedt een betere service aan, creëert tijdswinst, verbruikt minder papier, 

spreekt meer mensen aan, verbetert het inzicht in de werking van de organisatie en het inzicht 

in kerncijfers. Er worden door de online tools een duidelijker beeld gecreëerd over kritische 

indicatoren, zoals hoe men de doelstellingen behaalt. Deze indirecte opbrengsten vertalen zich 

meestal wel in financiële opbrengsten. De instellingen geven wel toe dat ze nog niet zo ver 

gevorderd zijn om deze opbrengsten in monetaire waarde uit te drukken. Daarvoor zou 

men gedetailleerde boekhoudkundige stukken moeten analyseren. Een vzw gaf de opmerking 

dat winst als sociale organisatie niet hun hoofddoel is, maar zeker niet onbelangrijk is. Ze 

hebben wel winst nodig om dit te herinvesteren in de taken van de organisatie. 

“Dat ICT-verhaal is wel nodig geweest om een goed beeld te hebben over de kritische 

indicatoren, performantie, kunnen we die in kaart brengen, halen we onze targets43, … dat 

hebben we wel nodig. We meten dit, want we hebben een boekhouding dat gevoerd wordt maar 

we zitten nog niet op dat niveau dat we specifiek gaan kunnen uithalen wat ICT nu bijgebracht 

aan de winst van de organisatie.” -– Algemene directeur, woon- en zorgcentrum 

“Ik denk dat je daar een stuk aan verdient, dat de winst vooral in kwaliteitsvoller werk zit, dan 

dat je het financieel moet gaan bekijken.” – Preventieadviseur/kwaliteitcoördinator, woon- en 

zorgcentrum 

De discussie of er sprake is van een kost of opbrengst, zit ook in het schaalvoordeel. Heeft de 

organisatie veel patiënten of werknemers die de online tools kunnen gebruiken of zijn het er 

maar enkele? Bij het eerste is dit goedkoper per personeelslid dan bij het tweede om een online 

tool te implementeren. Wanneer de investering van een online tool een vast bedrag is, is het zo 

dat hoe meer patiënten of werknemers het gebruiken, hoe groter de opbrengst is. Indien er maar 

enkele personen de online tool gebruiken, dan zal het eerder een kost zijn. 

“Het is meer een algemeen concept van kijk we willen de patiënt meer en meer betrekken bij 

zijn gezondheid, bij zijn activiteiten hier in het ziekenhuis en hiervoor willen we meer en meer 

tools aanbieden. Ik denk dat het meer kost dan het opbrengt.” – Marketingverantwoordelijke, 

ziekenhuis 

Instellingen die werken met kinderen, jongeren of mensen met psychologische problemen 

hebben vaak een rendement in de vorm van een groter bereik van zorgbehoevenden. 

Voorbeelden hiervan zijn hulplijnen en welzijnscentra. Een reden om een groter aantal mensen 

te bereiken, is dat een online tool laagdrempeliger is. Mensen met zelfmoordgedachten zullen 

 

43 doelen 
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sneller online praten dan in een face-to-face gesprek. Een ander voorbeeld is dat oude mensen 

het leuk vinden om een website ter beschikking te hebben over hun toekomstige leefwereld die 

gebruiksvriendelijker is en genoeg informatie verschaft. Hierdoor kunnen de woon-en 

zorgcentra (N=2/20) meer ouderen bereiken. 

Dit is een heel groot contrast met een bedrijf uit de profitsector. Die meten wel de return on 

investment44  (ROI), hoewel dit niet altijd eenvoudig is. Men berekent ook hoelang een 

zorginstelling erover doet om zijn investering terug te verdienen. De financiële opbrengst 

bestaat eruit dat men meer klanten krijgen en die genereren meer inkomsten.  

  

 

44 Return On Investment geeft het rendement op de investering aan 
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5.4.2 Besparingen 

65% (N=13/20) procent kan direct of indirect aanwijzen dat ze kostenbesparender werken door 

het gebruik van online tools. Het resultaat van die besparing is dat er verschuivingen 

komen in de kostenstructuur. Het geld dat men bespaart, zal men aan andere investeringen 

kunnen besteden. Hiervoor zijn er verschillende verklaringen mogelijk. 

Een eerste verklaring is dat men nu ICT-kosten kan afschrijven in tegenstelling tot 

personeelskosten. Personeelskosten nemen het grootste deel van het totale budget in (meer 

dan 50%) en worden elk jaar duurder. Door ICT-toepassingen zal men bepaalde processen 

automatiseren waardoor er tijd overblijft voor andere zaken. De begeleidingsduur per patiënt 

kan bijvoorbeeld korter worden waardoor er meer patiënten kunnen geholpen worden met 

dezelfde middelen. Dit zal de eerste jaren nog weinig effect hebben omdat men nog in een fase 

van implementatie zit.  

De profitsector bekijkt op welke zaken men geld heeft bespaard. De bedoeling is dat men meer 

klanten krijgt. Verder doet men besparingen door minder te printen omdat de documenten 

online ter beschikking staan. De verkoopafdeling bespaart ook doordat men doelmatig hun 

nieuwe potentiële klanten kan benaderen. 

De voornaamste indirecte besparing uit zich vooral in tijdswinst. Door de online tools wordt 

er efficiënter en pro-actiever gewerkt, dit leidt tot een besparing. De hulpvraag kan sneller tot 

bij de zorgverleners komen waardoor ze sneller kunnen ingaan op de wensen van de 

zorgbehoevende (eventueel met meerdere personen) vooraleer er sprake kan zijn van een zware 

escalatie van het probleem dat de zorgbehoevende heeft. Vroeger werden bijvoorbeeld heel 

wat documenten per post naar de patiënten verstuurd. Deze moesten dan door de patiënt 

worden ingevuld en terug meegebracht worden naar het ziekenhuis waar het dan terug werd 

gescand. Deze procedure kostte veel tijd en geld, nu wordt dit opgelost door het via mail of via 

een online platform te laten gebeuren. Bij een instelling die aan verplaatsingen doet, kan er ook 

een kostenbesparing optreden doordat ze zich minder moeten verplaatsen.  

Echter 35% van de geïnterviewden (N=7/20) vindt dat het niet kostenbesparend is. Dit 

komt omdat de kosten gewoon verschuiven naar andere kosten. 
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5.5 Reacties 

De meeste online toepassingen zijn gemaakt voor werknemers en minder voor de 

zorgbehoevenden. In enkele gevallen voor beiden. Ten eerste zal er dieper ingegaan worden 

op de reacties van de zorgbehoevenden. Ten tweede zal er dieper ingegaan worden op de 

reacties van de zorgverleners. 

 

5.5.1 Zorgbehoevenden 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 8 op 10 instellingen vindt dat de zorgbehoevenden heel 

positief zijn over online tools. Veel zorgbehoevenden begrijpen dat ze in een digitaal tijdperk 

zitten en dat de manier van handelen anders wordt. Veel van hen hebben het gevoel dat er beter 

voor hen gezorgd wordt. De overige 20% heeft geen uitgesproken positieve of negatieve 

mening. Veel hangt nog af van het soort zorgbehoevenden. Jongeren met problemen zullen 

makkelijker omgaan met deze online tools dan oudere mensen of mensen met financiële 

problemen. Men wil ook de zorgbehoevenden niet verplichten welke communicatie ze moeten 

gebruiken. Daarnaast geven enkele instellingen aan dat ze de tools nog gebruiksvriendelijker 

willen maken in de toekomst.  

In de thuiszorg wordt het gebruik van online tools zeer positief ervaren omdat de 

zorgbehoevenden die het gebruiken nog een stuk zelfstandiger worden. Voor hun is dat 

eigenlijk een essentieel onderdeel in hun zelfstandigheid dus dat wordt met open armen 

ontvangen. (Kerkhof, 2014) 

5.5.1.1 Duur 

Als er dan gekeken wordt naar hoe lang het duurt voordat de zorgbehoevende kunnen werken 

met een online tool, is er wel een verschil. Men zal nagaan hoe vertrouwd ze zijn met ICT-

toepassingen en zorgen dat de zeer kwetsbaren (zoals daklozen) ook voldoende begeleiding 

krijgen wanneer ze niet mee zijn met de digitale omgeving. Meestal zorgen de toepassingen 

voor weinig problemen en is iedereen er snel mee weg.  

Als het gaat over simpele online tools zoals mail, Skype, Facebook en andere, dan duurt het 

niet lang voordat de zorgbehoevenden ermee kunnen werken. Maar als het gaat over 

complexere online tools zoals een online dagboek of een app voor longkankerpatiënten om hun 

ziektebeeld beter op te volgen, dan duurt het wel een tijdje voor de zorgbehoevenden om ermee 

te kunnen werken. Maar dit is zeker geen probleem, want dit wordt dan ook uitgelegd door de 

zorgverlener bij het begin van de therapie. 

5.5.1.2 Voorkeur 

Wanneer er gekeken wordt naar de voorkeur van de zorgbehoevenden, blijkt uit de interviews 

dat dit afhangt van de situatie. De online tools worden gezien als een uitbreiding van de service. 

Het is meestal een combinatie van persoonlijk contact en onlinebehandeling. Als het gaat over 

een instelling die zorgbehoevenden helpt met hun vragen zoals een hulplijn en een 

hulpverleningsinstantie, dan is online contact vaak de eerste stap naar hulpverlening. Omdat 

dit veel laagdrempeliger is. Dit wordt dan vaak gevolgd door een persoonlijk gesprek. De keuze 

tussen online contact en persoonlijk contact wordt deels beïnvloed door de leeftijd volgens de 
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interviews. Ze zijn het er wel over eens dat men geen 70-plussers bereikt met de online tools. 

De afgelopen jaren zagen ze wel een verschuiving van de leeftijd want vroeger werkte dit ook 

niet voor de 50-plussers, maar nu wel al. Maar als er gekeken wordt naar de meer complexere 

online tools dan ziet men wel dat de jonge generatie eerder geneigd zal zijn om dit te gebruiken 

en de oudere generatie niet. 

5.5.1.3 Bereik 

Als er gekeken wordt naar hoeveel extra zorgbehoevenden er worden bereikt, dan is er wel een 

duidelijk verschil in de interviews. Instellingen die werken met kinderen, jongeren of mensen 

met psychologische problemen bereiken een hele boel extra zorgbehoevenden door de online 

tools. Voorbeelden hiervan zijn hulplijnen en hulpverleningsinstanties. Dit komt doordat 

online tools laagdrempelig zijn en omdat ze ook meer jongeren van minder dan 18 jaar kunnen 

bereiken. Men kan wel niet precies inschatten hoeveel zorgbehoevenden men hier mee weet te 

bereiken. Dit komt doordat het heel moeilijk te staven valt via welk kanaal dit gebeurt. Bij de 

andere instellingen zijn er geen extra zorgbehoevenden bereikt. Dit komt omdat ze geen 

reclame mogen maken. Dit gaat dan vooral over ziekenhuizen en thuishulp.  

 

5.5.2 Zorgverleners 

De reacties van de zorgverleners zijn heel uiteenlopend omdat er in de zorgsector mensen 

werken van alle leeftijdscategorieën.  

Over het algemeen kan men stellen dat er positief gereageerd wordt, maar dat er in het begin 

enkele strubbelingen zijn. Dit proces van implementatie is overal hetzelfde. Dit kan men 

vergelijken toen online bankieren op de markt kwam, er waren ook tegenstanders maar ook 

veel voorstanders. Enkele jaren later gebruikt bijna iedereen online bankieren en zijn er nog 

maar enkele tegenstanders.  

20% (N=4/20) heeft een neutrale positie omdat ze op de werkvloer toch verschillen merken 

tussen de “believers45” en de mensen die er een afkeer voor hebben. Hierbij wil men de 

“believers” hun kant van het verhaal laten doen en openstaan voor suggesties. Zij kunnen het 

eventueel overbrengen naar de “non-believers46”.  

5.5.2.1 Voorstanders 

70% (N=14/20) van de ondervraagde zorgverleners is heel positief over online tools. Het is in 

het begin wel even wennen want het is natuurlijk een andere manier van werken. Men vindt 

dat er vooral heel veel voordelen zijn aan het gebruik van online tools. Een paar voorbeelden 

hiervan zijn dat de werkdruk verlaagd wordt, het gemakkelijker is om moeilijke gesprekken te 

voeren, het onverwachte problemen vermijdt en bij ziekenhuizen dat dit onverwachte opnames 

vermijdt.  

  

 

45 voorstanders 

46 tegenstanders 
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5.5.2.2 Tegenstanders 

10% (N=2/20) van de ondervraagde zorgverleners staan eerder negatief tegenover online tools. 

Ze geloven niet dat de online tools hen zullen helpen. Ze gaan ervan uit dat het hun extra werk 

zal geven in de opstartfase. 

De grootste reden waarom mensen hier tegen zijn, is omdat het soms complexere toepassingen 

zijn waarmee ze moeilijk kunnen werken. Een goed voorbeeld komt van een instelling die 

werkt met een digitale planning die ze elke week online moeten raadplegen en die ze op een 

hardware toestel moeten zetten, dit is een soort kleine gsm waar de planning met de acties van 

de werknemers opstaat en die door de zorgbehoevenden digitaal ondertekenend moet worden. 

Nu moeten de werknemers elke week hun planning via een computer opladen voor de volgende 

week en alle gegevens van de voorbije week erop zetten. Een groot probleem hierbij is dat 

sommige oudere mensen of jonge mensen geen computer meer hebben. Een reden dat oudere 

mensen dit niet hebben, is omdat ze hier niet mee opgegroeid zijn. De reden waardoor jonge 

mensen dit probleem niet hebben, is omdat ze tegenwoordig alles al met een smartphone of 

tablet doen. Daarnaast is het uploaden en ophalen van de planning nog niet zo eenvoudig. 

Daardoor is de instelling op zoek naar een tweede gebruiksvriendelijke versie met 

ondersteuning van tablets en smartphones. Hier kijken vele werknemers naar uit. Dus de online 

tool wordt positief herkend maar de werking moet eerst nog gebruiksvriendelijk gemaakt zijn. 

De zorgverleners zijn er wel allemaal van overtuigd dat een online tool enkel maar een 

uitbreiding van de behandeling is en geen plaatsvervanging is. Het hangt ook af van situatie tot 

situatie. Na verloop van tijd en wanneer de online tool goed ingeburgerd geraakt, zal iedereen 

het nut hiervan wel inzien en zullen er geen tegenstanders meer zijn. 

 “Het probleem is niet zo zeer er met weg zijn maar de mindset veranderen.” – Directeur ICT-

beleid, thuiszorg  

5.5.2.3 Duur 

Het opnemen van de online tool in een onderneming kan snel gaan, zoals bij het gebruik van 

e-mail. Wanneer er andere dingen worden geïntroduceerd zoals samenwerkingsplatformen met 

share point, vragen die heel wat tijd. De bedoeling van zo een platform is namelijk dat de 

werknemers daar documenten met elkaar delen in plaats van via mail. Toch zijn er nog altijd 

mensen die liever het oude mailverkeer gebruiken doordat het zo ingeburgerd is en zich daar 

sterk aan houden. Het vraagt dus even tijd om mensen daarin los te laten en andere 

mogelijkheden te ontdekken. 
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5.5.3 Online tools afhankelijk van afdeling  

Sommige van de ondervraagden geloven dat bepaalde afdelingen meer baat hebben bij 

online toepassingen dan andere. Ze denken hierbij aan de financiële dienst. Maar de meeste 

instellingen geloven dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende 

afdelingen, zodanig dat iedereen evenveel wordt betrokken. Instellingen zouden wel eerder 

verkiezen om een online tool te gebruiken bij meerdere afdelingen tegelijk. Men zou wel nog 

een andere soort tool gebruiken (financiële dienst heeft andere programma’s dan die van 

verpleegster) maar dit zou niet minder online moeten zijn dan de andere afdeling. Het gaat 

eerder over welk type probleem men ermee zou kunnen oplossen.  

“Maar ik zou niet direct durven zeggen dat er één bepaalde afdeling die er meer of minder 

baat zou mee hebben. Het hangt af van waar het probleem van de patiënt meezit.” – Specialist 

longziekten, ziekenhuis 
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5.6 Social return on investment  

In de sociale sector wordt er over het algemeen nooit gebruik gemaakt van de SROI-analyse. 

Dit wordt ook niet uitbesteed aan een externe firma. Vier van de twintig ondervraagden 

hebben wel al eens van het concept SROI gehoord. De helft (N=10/20) van de instellingen 

doen wel andere analyses, zoals kijken wat de impact zou kunnen zijn van de online tool of 

hoeveel mensen ze er extra mee kunnen bereiken. Het Universitair Ziekenhuis doet wel zelf 

analyses. De diensten van het Universitair Ziekenhuis hebben namelijk zogenoemde 

studieverplichtingen, dit betekent dat men veel studiedata verzamelt en daarop een data-

analyse doet om bepaalde beslissingen te maken. Bijvoorbeeld: data over alle operaties om 

te zien of die te zwaar zijn om in dagopname te doen of niet, data over alle kliniekopnames 

om te trachten de heropnames en spoedvisites te verminderen, allerhande info om het 

aantal overlijdens te verlagen, … Dit toont aan dat men bezig is met de kwaliteitsanalyse van 

de zorg, wat een deel van de SROI is. 

Vanuit de ontwikkelaarskant, die een digitaal platform creëert, wordt er wel nagegaan welke 

meerwaarde hun product heeft bij de klanten. Dit vindt men belangrijk omdat er op die manier 

beter kan gepolst worden naar de toekomstmogelijkheden en wat de klant precies verwacht van 

hun investering.  

 

5.6.1 Toekomst 

Iedere instelling staat ervoor open om meer inzicht te krijgen over de sociale impact die men 

heeft bij de implementaties van online tools, maar hierover heeft men nog niet voldoende 

kennis. Ze geven aan dat ze het heel moeilijk vinden om maatschappelijke veranderingen om 

te zetten in financiële cijfers. Daarnaast willen ze ook de risico’s die samenhangen bij ICT-

toepassingen kunnen inschatten. De angst ontstond doordat de instellingen al problemen 

hadden ondervonden met de servers die tijdelijk niet werkten. Info over de patiënten, 

kinderen en ouderen staan op een lokale server opgeslagen waardoor men bij problemen 

moeilijk kon werken. In mindere mate denkt men dat zo een analyse slechts een aantal criteria 

zal hanteren, dit kan ook een vertekend beeld geven als men zich enkel daarop wil verbeteren. 

“Ik denk dat we naar intellectuelere apps gaan. ICT die ondersteunend werkt, ons mee 

adviseert, ons mee helpt bewaken. En ook bv. E-learnings47 platform. Dat is een droom waar 

ik naartoe wil gaan, dat mijn medewerker elke stap die hij moet kennen, terug kan vinden.”– 

Algemene directeur, woon- en zorgcentrum 

  

 

47 Leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk 
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5.6.2 Werkgelegenheid 

De ondervraagden zijn het er unaniem over eens dat het niet de bedoeling is dat de online tools 

in de toekomst mensen moeten vervangen. Men wil vooral dat het een ondersteunende 

functie blijft en niet om het personeelsaantal te verminderen of te controleren. Qua 

werkgelegenheid is de toename van personeel een gevolg door de toename van het aantal 

patiënten en niet de digitale evolutie. Externe factoren zoals vergrijzing, meer armoede en 

meer scheidingen hebben direct effect op hun werkgelegenheid. 

“Bij ons hangt de werkgelegenheid vooral af van de subsidies. Ten eerste, gaan onze subsidies 

dalen of stijgen en ten 2de speelt de ‘vermarketing’ van de welzijnszorg, indien de overheid 

zegt, je moet er zelf maar financiën voor zoeken… En dat is een wending die heel wat impact 

op de organisatie zal hebben. Dat is een evolutie waar we niet volledig afkerig tegenover staan 

maar dan willen we wel weten wat zijn onze criteria.” - Inhoudelijke coördinator, 

Welzijnscentrum 

 

5.6.3 Dienstverlening verbeteren 

Iedereen deelt de mening dat online tools zorgen voor een betere service zowel voor de 

patiënten als voor hun personeel. Elke instelling streeft naar een betere kwaliteit van hun 

service. De kernactiviteit van alle instellingen is namelijk mensen helpen, genezen en 

verzorgen. De kwaliteit willen ze in de toekomst alleen maar verbeteren. Een betere service 

komt tot uiting door een betere opvolging van de zorgbehoevende.  

Bijvoorbeeld de betere opvolging van beloproepen in een woonzorgcentrum. Aan de hand 

van een thuis ingevulde pre-operatieve vragenlijst op een online tool, kan al een screening 

gedaan worden. Afhankelijk van het resultaat kan er gevraagd worden aan de patiënt om zich 

al dan niet aan te bieden in het ziekenhuis zonder voorafgaande bloedafname, zonder 

voorafgaande elektrocardiogram, zonder voorafgaande RX-foto van de longen. 

In enkele gevallen versnelt het proces, maar voegt het geen meerwaarde toe aan de service. 

Het is dan gewoon een vervanging van papier. Wat er noodzakelijk is om die betere service te 

garanderen, is dat de online tools onafgebroken werken. Wanneer deze niet werken door 

technische problemen en er geen andere mogelijkheid is, zorgt dit voor zware problemen. 

Zeker bij het voorbeeld in de thuiszorg. Daar werken ze met het oproepsysteem, wanneer dit 

even uitvalt, is het een drama voor de mensen omdat zij dan niemand kunnen bereiken en het 

kan hier gaan over levensbedreigende zaken. 

Een ander voorbeeld van betere dienstverlening is dat er veel minder fouten worden gemaakt 

via online tools. Minder fouten betekent tevreden patiënten. Voor het personeel zelf is de 

correctheid van loonbetaling gestegen door het planningsprogramma te koppelen aan de 

applicatie van hun gekozen sociaal secretariaat. Via online tools krijgen de patiënten ook steeds 

betrouwbare sites aangereikt met de juiste informatie. 

Andere belangrijke factoren zijn de efficiëntere dienstverlening en de bereikbaarheid door 

meer kanalen. De toegankelijkheid drukt zich bijvoorbeeld uit in het feit dat ook na de 
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werkuren zorgbehoevenden zaken kunnen invullen op de tools. De zorgbehoevende kan door 

de ruime keuze aan kanalen zelf bepalen welke soort hulp hij verkiest. De betere 

dienstverlening komt ook tot uiting doordat men met een online tool veel sneller een antwoord 

kan geven dan via een tijdschrift. Men kan veel meer inpikken op de vraag van de 

zorgbehoevende. Langs de andere kant toont zo een applicatie aan wat de verbeterpunten zijn 

van de instelling.  

 

5.6.4 Imago 

Over het algemeen ondervinden de instellingen weinig verandering in hun imago door de 

implementaties. Dit komt omdat de meeste de algemene digitale trend volgen. Indien het 

personeel efficiënter kan werken en indien de patiënt ook meer geholpen wordt, zal het een 

positieve invloed hebben op het imago. Deze invloed zal slechts beperkt zijn. Wanneer men 

anderzijds niet zou meegaan op de trein van digitalisering, dan zou dit wel een negatieve 

invloed hebben op hun imago. Dan worden ze niet als innovatieve partner gezien. Men zou dan 

minder bekend zijn want hun doelpubliek zou moeilijker bereikbaar zijn. In de huidige 

wereld zijn online tools een logische zaak geworden. Nu zijn vele online-zaken als 

vanzelfsprekend ervaren, maar het is belangrijk om mee te gaan met de gehele digitalisering, 

om online tools aan te bieden aan de patiënten.  

 

5.6.5 Monitoring 

Van de ondervraagden had 60% (N=12/20) de optie om zijn applicatie te monitoren. Men 

heeft data ter beschikking over wat men wanneer uitvoert, waar men het uitvoert, hoeveel keer 

men inlogt, welke zoekopdrachten men ingeeft, aantal mails, aantal bezoekers op website, 

aantal chatgesprekken etc. In de sociale sector wordt slechts bij 35% (N=7/20) van de 

instellingen de monitoring optimaal ingezet. Er wordt dus nog te weinig mee gedaan. 

Afhankelijk van hoeveel relevante informatie men kan monitoren uit de online tool zullen de 

gegevens ook geanalyseerd worden om hen achteraf te wijzen op actiepunten. 

Om een voorbeeld te geven: bij hulpmiddelen zoals share platformen, chatgesprekken, e-mail, 

invulformulieren om zich in te schrijven wordt er ook opgemerkt dat deze gegevens weinig 

inzicht zullen geven over de kwaliteit van de taken en de inhoud. Wel kan men sommige zaken 

monitoren zoals aantal mails maar deze geven geen relevante informatie. Wanneer men kijkt 

naar het oproepsysteem of de digitale planning die de werknemer meeneemt en laat 

ondertekenen is dit volledig anders. Omdat hier zaken worden opgeslagen zoals het waar, 

wanneer en hoeveel prestaties er geleverd worden. Ze kunnen achteraf zeggen waar er een 

grotere nood is aan verzorging en meer inspelen op de noden van de zorgbehoevenden.  

Wanneer men dit vergelijkt met de profitsector, is er wel een groot verschil zichtbaar. Zij zijn 

namelijk heel bewust bezig met monitoring en de rapportering van hun online-applicaties. De 

voornaamste reden is dat men op die manier sneller kan reageren op de wensen van de klant. 

Men heeft namelijk informatie over wat en wanneer de patiënt iets heeft bekeken, dit kan dan 

doorgegeven worden naar de verkoopafdeling.  
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“Rapportering is wel cruciaal om ervoor te kunnen zorgen dat wij de inzichten hebben om 

naar onze klanten te brengen, om hen verder te helpen om ons platform op de goede manier te 

gaan gebruiken en hen daarin blijven ondersteunen, plus rekening houdend dat we graag meer 

zouden verkopen bij dezelfde klant indien mogelijk.” – Talent Specialist, bedrijf dat digitaal 

platform ontwikkelt (profit) 

 

5.6.6 Verbetering communicatie 

Een groot voordeel is dat de instellingen het contact verbetert met zowel zorgbehoevenden als 

het personeel. Men is sneller bereikbaar via online tools. E-mail, chatboxen en 

invulformulieren zorgen hiervoor. Een hulplijn is bijvoorbeeld op elk moment van de dag 

telefonisch bereikbaar. De website is ook heel belangrijk. De site moet genoeg info verschaffen 

over de mogelijkheden en de potentiële patiënt kan dan zelf uitmaken hoe hij benaderd wil 

worden. Sommige zorgbehoevenden verkiezen omwille van anonimiteit liever eerst een 

chatgesprek of mail. Men ziet dat de drempel om te communiceren over problemen dan lager 

is, dan wanneer men een afspraak op het kantoor maakt. In de profitsector gebruikt men zelfs 

een online tool om feedback op te vragen van hun werknemers over de werkomgeving.  

Hier zijn ook enkele uitzonderingen, 15% (N=3/20), die negatief staan tegenover het digitaal 

communiceren. In die zin dat face-to-face gesprekken een betere vertrouwensband kunnen 

creëren met mensen.  

“Een digitale afstand geeft letterlijke afstand en geeft dus afstand op allerlei vlakken.” - 

Algemeen directeur, patiënten-en vrijwilligersorganisatie 

Het is een ander contact, daarom niet beter, zeker geen beter persoonlijk contact. Men ziet het 

als een eigenlijk een toegevoegde waarde van persoonlijk contact. Nadien plukt de organisatie 

hier de vruchten van, wat u niet hebt bij digitale communicatie. 

 

5.6.7 Tijdswinst 

Bij 65% (N=13/20) van de organisaties is gebleken dat online tools zorgen voor tijdswinst. Er 

is zowel tijdswinst voor de zorgverleners als voor de zorgbehoevenden. Bij de planning tools 

waarbij de werknemers hun uurrooster zelf opmaken, zien ze een zeer grote tijdsbesparing. 

Niet bij de werknemers zelf maar bij de administratief bedienden, omdat zij de uurroosters niet 

meer moeten samenstellen.  

De lonen worden nu ook berekend door de online tool waardoor de facturatie onmiddellijk kan 

gebeuren. Daarnaast wordt er nog meer tijdswinst geboekt door het minder afdrukken van 

papier. Dit brengt bovendien met zich mee dat het systeem minder foutgevoelig is door het niet 

verliezen van papieren. Er is niet meteen duidelijk of een algemene tijdswinst of tijdsverlies 

zichtbaar is voor de zorgverlener die de online tools gebruiken, maar wel voor de administratie. 

Dit is dus afhankelijk van de soort functie die men uitoefent. Men kan dus concluderen dat het 

bestuur en de administratie meer voordelen ervaart, aangezien het meer ingezet kan worden in 
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hun workflow. Voor verpleging en verzorgers is het vaak een bijkomende handeling om te 

registreren. In het begin zal dit extra tijd in beslag nemen, tot men het gewend is om hiermee 

te werken. Werknemers ervaren dit niet altijd als tijdswinst, omdat ze veel meer zaken moeten 

invullen. Maar ze ervaren wel via online tools een correctheid van taken die ze moeten 

uitvoeren. Ze kunnen iedere dagtaak gemakkelijk afvinken en zo zijn ze steeds in orde. 

Manueel was dit niet zo. Anderzijds ondervindt men wel een tijdswinst doordat 

zoekopdrachten makkelijker zijn door de beschikbare data. Doordat er meer tijdswinst is, zien 

ze ook geen uitstroom van werknemers. Deze trachten meer werk te doen met meer tijd en met 

hetzelfde personeel. Dit komt doordat de groei naar zorgbehoevenden blijft aannemen. 

“Als er een vergadering is rond een bepaald kind dan kan je het via het journaal opzoeken 

wat er allemaal met dat kind gebeurd is de laatste 3 maanden of 6 maanden. Je kan dus dat 

gericht opvragen. Vroeger toen dat allemaal werd opgeschreven, was dat veel moeilijker. Dat 

moest allemaal gelezen worden. Nu win je veel tijd.” - Kwaliteitcoördinator, Hulpverlening 

kinderen 

 

5.6.8 Tijdsverlies 

Er is ook tijdsverlies door degene die het moet opvolgen. Dit kan men zien bij de 

verpleegkundigen-specialisten die moeten kijken hoe de patiënt dit invult. Bijvoorbeeld als een 

patiënt op consultatie komt en als er niet gekeken is wat hij allemaal heeft ingevuld, heeft het 

geen meerwaarde. De verpleegkundige-specialist bereidt er ook haar gesprek op voor op wat 

de patiënt allemaal ingevuld heeft. Maar ze moeten er dus wel tijd insteken om dat telkens te 

activeren en op de juiste tijdstippen op te volgen. Maar ze verwachten op lange termijn dat dit 

wel een tijdswinst zal geven voor de arts op consultaties. Men kan wel duidelijk spreken van 

een tijdswinst door het gebruik van online tools bij diensten die onderling van elkaar 

afhankelijk zijn. De verplaatsingstijd is ook een grote tijdswinst voor zowel de werknemers 

als de patiënten. 

 

5.6.9 Permanente opvolging 

Men ziet dat er in bepaalde instellingen vergaderingen zijn rond de opvolging van online tools. 

Dit kan de directie zijn of mensen die gespecialiseerd zijn in dat domein (bijvoorbeeld een 

ICT-dienst). Het proces bestaat eruit dat zij erg betrokken worden bij de implementaties en dat 

zij de boodschap doorgeven aan het andere personeel. Zij zullen nadien ook moeten 

rapporteren wat de bevindingen zijn, welke noden er zijn en welke moeilijkheden opgelost 

moeten worden. Samen zal men dan naar een oplossing zoeken. De opvolging kan men soms 

ook over laten aan mensen uit hun kennissenkring die werkervaring hebben in de digitale 

sector. Bij grote veranderingen gaat men naar de Raad van Bestuur. Die mensen hebben vaak 

een betere kijk op de zaken en kunnen met hun inzichten oplossingen bieden. Men staat vaak 

open voor ideeën van het personeel die met suggesties of opmerkingen komen. In de profit 

gebeurt die opvolging ook permanent maar het hoofddoel blijft wel ondersteuning bieden.  
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Een goed voorbeeld van permanente opvolging vindt men terug bij de thuiszorg. Een instelling 

in de thuiszorg had een tool ontwikkeld en een budget opgesteld voor de komende 5 jaar. Door 

de sterke digitale evolutie die hen ondertussen al heeft ingehaald, merken ze dat ze terug een 

stap naar voor moeten zetten. Ze werken namelijk met hardware toestellen die speciaal voor 

hen gemaakt zijn maar ze zien na vier jaar dat er bepaalde problemen en wensen zijn van de 

werknemers uit. Ze zouden het namelijk veel interessanter vinden om de online tool op hun 

gsm te zetten zodat ze niet altijd dat hardware toestel moeten meesleuren. Na onderzoek en 

digitalisering is er geconcludeerd dat deze applicatie ontwikkeld kan worden op gsm’s dus zijn 

ze nu, een jaar vroeger dan gepland bezig om dit te veranderen. 

Er kan een betere opvolging gebeuren doordat men een grotere historiek heeft. Alles is na 

enige maanden, jaren qua informatie over patiënten veel uitgebreider. Men kan die mooi naast 

elkaar zetten en zo dan allerhande grafieken en tabellen uit trekken. Door de betere opvolging 

wordt men ook regelmatig met zaken geconfronteerd die eigenlijk voor verbetering vatbaar 

zijn. De instellingen zijn nog niet op het punt dat dat allemaal heel vlot geautomatiseerd is.  

 

5.6.10 Milieu 

De impact op het milieu drukt zich in de sociale sector vooral uit door de grote 

papiervermindering. Teamvergaderingen, agenda’s en algemene gegevens worden nu 

digitaal bijgehouden in plaats van op papier. Ook post, brieven sturen, faxen worden minder 

en minder gebruikt. De meesten hebben nog slechts een beperkt papieren klassement. Een mooi 

voorbeeld van een geïnterviewde is dat door het implementeren van een share platform er bijna 

geen papier meer gebruikt wordt binnen dat bedrijf, terwijl ze vroeger met stapels papieren 

zaten. Feit is wel dat niet alle instanties al zo ver genoeg in het stadium zitten om naar een 

volledige online modus over te gaan. Bij velen wordt er nog de keuze gegeven aan de patiënt 

om te kiezen tussen digitaal of op papier. Doordat men steeds meer gegevens online opslaat, 

zal men steeds meer data opslagplaatsen nodig hebben. Er doet zich een verschuiving voor 

van papier naar databanken. Een andere invloed op het milieu is dat sommige instellingen 

minder dienstverplaatsingen hebben voor zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener. In 

de profitsector verplaatst men zich ook niet veel meer naar klanten doordat men vaker gebruik 

maakt van video conference48. 

 

5.6.11 Andere veranderingen 

De andere veranderingen die men ziet, zijn vooral het contact tussen collega’s dat een andere 

vorm aanneemt. Communicatie wordt nu sneller via e-mail gedaan in plaats van mondelinge 

communicatie. Dit heeft zowel zijn voor- als nadelen. Het nadeel dat men aangeeft is dat men 

meer achter de pc moet zitten en meer bereikbaar moet zijn in tegenstelling tot vroeger. 

 

48 Videoconferenties maken gebruik van audio- en videotelecommunicatie om mensen van verschillende 

locaties bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst 
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In mindere mate ziet men dat de waardering van de werknemers zich ook gaat aanpassen. Het 

personeel staat namelijk voor een nieuwe uitdaging in een sector die vooral bekend staat voor 

zijn zwaar en monotoon werk. Indien werknemers goed betrokken worden in het proces van 

vernieuwing, zullen ze ook de meerwaarde inzien en meer voldoening kunnen halen uit hun 

job.  

Die waardering ziet men ook bij wat de planning tool met zich meebrengt. De werknemers 

kunnen deels hun eigen planning opstellen en vlugger zien wat ze gaan verdienen. Hierdoor 

zijn de werknemers meer gemotiveerd om te werken en meer tevreden. Uit cijfers binnen de 

instelling leidt dit tot minder ziekteverzuim, wat voordelig is voor heel de maatschappij en 

de organisatie omdat dit zorgt voor een lagere kost. Blijkbaar blijven veel mensen ziek thuis 

door een te hoge werkdruk. Denk bijvoorbeeld aan “burn-outs”. Door zelf hun rooster in te 

plannen, kunnen ze hun privé-en werkleven beter op elkaar afstellen. Werknemerstevredenheid 

is iets in deze sector waar zwaar wordt op ingezet omdat dit zowel een maatschappelijke als 

economische meerwaarde met zich meebrengt. Uit een ander interview blijkt dat verzorgers 

minder willen bezig zijn met administratieve zaken, omdat ze bij een verzorging heel veel 

formaliteiten moeten invullen en soms een paar keer hetzelfde. Door dit deels te vervangen 

door applicaties neemt het veel administratie weg van hen en wordt de tevredenheid verhoogd, 

wat een positief effect heeft op de organisatie. 

In de ziekenhuizen zien ze ook een verandering bij het proces van behandelen, doordat 

patiënten op voorhand meer formulieren moeten invullen. Het voortraject van een 

ziekenhuisopname wordt dus flink gewijzigd. De patiënten krijgen voor hun medische 

problemen de juiste tools aangereikt. De nodige diensten kunnen beter nadenken over wat ze 

juist kunnen aanbieden in bijvoorbeeld een zorgtraject. Het kan bijvoorbeeld zo te werk gaan: 

De personen gaan samenzitten in een multidisciplinair team (= Leden van het 

(project)team zijn werkzaam op verschillende afdelingen-functies binnen dezelfde 

organisaties) en vertellen wat de noden van zorgbehoevenden zijn. Zo worden dan 

videofilmpjes gemaakt over bepaalde medische verzorging zoals op de dienst ORL, het spoelen 

van de neus van patiënten met sinusitis, en kan getoond worden aan de patiënt in de 

wachtruimte.  

Een andere grote verandering is de enorme consulteerbaarheid voor patiënten en 

zorgverleners. Via elektronische monitoring van pijn (via smartphone, via beeldbellen en 

teleconsultatie) kan de zorgbehoevende en de zorgverlener weten wat er gebeurd is. Het gevolg 

is dat onnodige spoedopnames vermeden kunnen worden. Dit zal ook effect hebben op de 

patiënten-tevredenheid, een betere samenwerking en tegemoetkoming voor de huisarts en de 

verhoogde efficiënte werking van het operatiekwartier. Er zullen namelijk minder “no-shows” 

(=patiënt die niet verschijnt op dag van de operatie) zijn door de betere uitwisseling van 

informatie. De feedback over het post-operatief herstel van de patiënt zal ook toenemen. Op 

basis daarvan kunnen een paar based aanpassingen worden doorgevoerd om de kwaliteit van 

zorgverlening continu te verbeteren. Bijvoorbeeld: meer complexe ingrepen doen via 

dagopname zodanig dat dit minder druk geeft op de hospitalisatiediensten. 
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5.7 Klachten  

5.7.1 Online aangeven 

Uit het onderzoek is gebleken dat er bij het implementeren van online tools hier en daar wat 

klachten binnenkomen. De meeste klachten komen binnen wanneer de tool voor het eerst in 

gebruik wordt genomen omdat de tools meestal nog niet optimaal werken of omdat er nog 

fouten inzitten. Als de tool goed werkt, zijn er amper klachten. Andere klachten over de tool 

of door de tool zijn er eigenlijk niet. Het is pas bij problemen dat men een klacht indient en dit 

geldt zowel voor personeelsleden als voor zorgbehoevenden. In kleinere instellingen wordt er 

soms nog mondeling doorgegeven wanneer er zich problemen met de online tool voordoen. De 

meeste klachten worden toch nog doorgegeven via e-mail of de website omdat dit heel 

laagdrempelig en deels anoniem gebeurt. Sommige organisaties hebben online tools waar 

zorgbehoevenden klachten kunnen op indienen, andere niet. In grote Universitaire 

Ziekenhuizen wordt een beoordelingsformulier meegegeven met de patiënt om de tool te 

beoordelen, dus in dit geval komen er ook klachten binnen via papier. Tegenwoordig geeft men 

ook de optie om het online in te vullen. 

 

5.7.2 Telefonisch 

Bij een overheidsinstelling maakt men gebruik van een tool die hen door de overheid zelf werd 

aangeboden. Bij problemen moet men naar een algemene dienst bellen die problemen rond de 

ICT kunnen oplossen. Uitzonderlijk hebben enkele instellingen tools om klachten te 

onderzoeken of deze wel terecht zijn. Het allerbelangrijkste bij klachten is, dat het bij de juiste 

persoon terecht komt, zodat er goed op geantwoord kan worden. Hiervoor hebben sommige 

instellingen een Contact Center opgericht dat gekoppeld is aan de sociale media zoals 

WhatsApp en Messenger. Zo kunnen zij de zorgbehoevende via het gebruik van online tools 

direct naar de juiste persoon verwijzen. Andere voorbeelden van online tools die gebruikt 

worden om klachten te behandelen zijn online klachtenformulieren, online platformen 

enzovoort.  

 

5.7.3 Klachtenbehandeling in de profitsector  

Bij het bedrijf in de profitsector wordt het klachtenbeheer volledig behandeld door de 

“customer success coaches”. Dit is een term die zij gebruiken voor de mensen die hun klanten 

opvolgen en ondersteunen wanneer hun klanten problemen hebben, vragen hebben of moeten 

ingrijpen wanneer er iets misloopt. Dit heeft als voordeel dat er niemand ambtshalve aanwezig 

moet zijn van de ICT-afdeling want de applicatie kan zelfstandig functioneren. Indien men zelf 

al een ICT-dienst heeft dan gaat men even samen zitten bij de implementatie om alles met 

elkaar af te stemmen.  
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5.7.4 Conclusie klachten  

De vraag of online tools klachten kunnen oplossen of verminderen hangt af van welke soort 

tool en klacht het is. Het antwoord is dus zowel ja en neen. In de zorgsector wordt er vaak 

gebruik gemaakt van prestaties digitaal aftekenen. Wanneer werknemers bij de 

zorgbehoevende komen voor thuisverzorging en ze doen een prestatie (helpen met wassen) 

voor de zorgbehoevenden, moet de zorgbehoevende deze prestatie ondertekenen zodat het echt 

gebeurd is. Op deze manier worden vragen rond facturatie makkelijk beantwoord, omdat de 

instelling kan bewijzen dat de prestatie is geleverd. In dit geval zorgt de online tool ervoor dat 

de klachten sneller afgehandeld worden maar niet dat er minder klachten zijn. Andere tools 

zoals een medicatieschema, oproepsysteem(knoppen) en online share platform gaan geen 

klachten oplossen of verminderen. Zoals een paar paragrafen hierboven zorgt het gebruik van 

een Contact Center gekoppeld aan sociale media voor een snellere oplossing van klachten.  

Men kan samenvattend zeggen dat voor het melden van klachten in verband met online tools 

het klassieke telefoneren en e-mailen aan de top staan. Mensen gaan sneller geneigd zijn om 

een klacht in te dienen via mail of de website, dan via telefoon. Omdat het persoonlijk contact 

hier wegvalt en het dus laagdrempeliger is. Hetzelfde geldt voor een chatbox. Toch zijn er 

sommige zorgverleners die nog sterk geloven in persoonlijk contact omtrent de 

klachtenprocedure. Omdat men hierdoor onmiddellijk kan beginnen om een oplossing te 

zoeken.  

De conclusie is dat online tools de klachten niet kunnen verminderen maar wel vlotter kunnen 

laten verlopen. Uit de interviews blijkt dat online tools niet tot een grotere klachtenstroom 

leiden op termijn maar soms kunnen er in het begin wel wat klachten/vragen binnenkomen 

over het gebruik van de tool. 
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5.8 Eindvraag 

Bij de vraag of mensen de online tools noodzakelijk vinden binnen de sociale sector, reageerde 

iedereen positief. Het is een beweging waar de zorg vandaag de dag in mee moet gaan. De 

organisaties doen mee met de technologische vooruitgang en digitalisering, dit vraagt 

natuurlijk investeringen. De geïnterviewden vonden wel dat het voor een volledige 

digitalisering nog te vroeg is. Men gelooft wel in de verandering als daarbij geen afbreuk 

gedaan wordt aan de zorgverlening die men in het verleden aanbood. Het hoort een én-verhaal 

te zijn en de zaken die men in het verleden heeft opgebouwd, moeten intact blijven. Een 

voorbeeld hiervan is dat men vroeger ook al verslagen moest typen maar doorheen de jaren 

zijn die ook veranderd.  

 “Online tools zijn noodzakelijk mits er goede afspraken zijn rond de privacy. De 

privacywetgeving moet uitermate goed worden gevolgd want anders krijgt de sociale sector 

problemen. Ze werken hier namelijk met persoonlijke gegevens van personen.” 

 - Algemeen directeur, patiënten- en vrijwilligersorganisatie 

“Meer en meer is het gebruik van de online tools in de ziekenhuizen een soort stap in de 

behandeling geworden. Een stap in de ‘patient journey’ zoals het in het Engels wordt gezegd. 

De patiënt zijn traject begint van thuis uit. De patiënt meldt iets en moet meestal op voorhand 

al iets digitaal invullen. Dat wordt dan onderzocht in het ziekenhuis. De patiënt wordt 

eventueel geopereerd en daarna gaat hij/zij terug naar huis. Nadien moet de patiënt op 

consultatie komen en wordt hij/zij in tussentijd opgevolgd door online tools. Dit is een heel 

gebeuren en meer en meer worden daar online tools voor gebruikt om dit op de meest effectieve 

manier te doen. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van het geheel te verbeteren.” - Directeur 

ICT, ziekenhuis 

Eén organisatie gaf de opmerking dat men ook kritisch naar de toekomst moest kijken. 

“Bij een evolutie moet men niet blindelings meegaan met wat er op de markt komt, maar moet 

men steeds de afweging maken of er nog een meerwaarde is voor hen. Een probleem dat men 

ervaart is dat hun geschoold personeel zowel in hun opleiding als bijscholing nog niet 

afgestemd zijn op het gebruik van online toepassingen. Die drempel moet men zelf nog 

overbruggen.” - Inhoudelijke coördinator, Welzijnscentrum 

Anderen zijn van mening dat er al te veel apps bestaan. Er bestaat tegenwoordig voor alles een 

app. Er dreigt een overaanbod te ontstaan aan online tools. Hier hebben ze schrik voor. De zorg 

op zich zou het belangrijkste moeten blijven in hun ogen. Het moet voorrang krijgen op de 

tools. Deze moet uitsteken boven de tools die er zijn. Ze zijn geen verplichting. De online tools 

zullen altijd gekoppeld moeten blijven aan een zorgteam dat er iets mee doet. Een andere 

uitspraak over het te veel aan online tools is dat ze door het bos de bomen niet meer zien. 

Sommige instellingen zijn op zoek om een online tool te implementeren maar weten niet welke 

ze moeten nemen omdat het er zoveel zijn. Er is nood aan een platform van online tools waarop 
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instellingen een duidelijk overzicht krijgen van wat het inhoudt en wat het kost. Deze 

transparantie zou een extra boost geven aan het gebruiken van online tools. 

De technologische bedrijven zien in de zorgsector een groot potentieel aan online tools. Zij 

willen ervoor zorgen dat online tools de onderzoeksfase van het ziekteproces voor zich zullen 

nemen zodat de zorgverleners zich enkel nog moeten bezighouden met de behandelingsfase. 

Volgens de geïnterviewden is dit zeker nog niet aan de orde. De reden hiervoor is dat men eerst 

moet weten welke klachten iemand heeft, om dan specifieke onderzoeken te laten uitvoeren. 

Om dan daarna een behandeling te starten. Dit kan men niet loskoppelen van elkaar. Anders 

gaat men overconsumptie krijgen. Als een online tool dit zou doen dan zou dit leiden tot 

allemaal zinloze testen en onderzoeken tenzij de artificiële intelligentie zo ver zou gevorderd 

zijn, dat ze bij bepaalde klachten bepaalde onderzoeken zou uitvoeren, maar dit is nog niet het 

geval.  

Redenen om online tools te gebruiken zijn de volgende: om zorgbehoevenden beter op te 

volgen, het is een verbreding van de dienstverlening. Het vormt een meerwaarde voor zowel 

de gebruiker als medewerker.  

We kunnen concluderen dat de tools een aanvulling zijn, een verrijking, maar geen vervanging! 

De zorg op zich blijft primeren. Er zal dus een evenwicht moeten worden gezocht tussen de 

online tool en de zorg.  

Bij de vraag hoe de geïnterviewden staan tegenover de online tools, waren er verschillende 

antwoorden. Zowel positief als negatief. Het voordeel vinden velen dat het zorgt voor een 

grotere toegankelijkheid, een verruiming van de bereikbaarheid. Als de tools goed werken zijn 

de meesten er wel lovend over. De meesten vinden het leuk als ze ergens een online tool kunnen 

gebruiken.  

Maar opnieuw, de meesten blijven erbij dat het niet het enige middel mag zijn. Het persoonlijk 

contact moet er nog steeds blijven. Als de tools vastlopen, moet er steeds een andere oplossing 

zijn.  

Ook hier wordt er gezegd dat de hoofdtaak in de sociale sector menselijk moet blijven, het 

moeten geen robots worden. Er kunnen dingen opgevangen worden door de digitalisering met 

tools maar er moet een grens blijven. De digitalisering mag er niet voor zorgen dat er een klasse 

gecreëerd wordt die daardoor op hun honger blijft zitten, die in de kou staan en niet worden 

geholpen door de digitale kloof. Hier moet veel aandacht aan gegeven worden. 

“De meeste zaken waarvoor ik ze gebruik, zijn ze een meerwaarde. Het enige frustrerende is 

dat je er zelf veel minder kunt aan werken, dat je bij problemen altijd iemand nodig hebt.” 

 – Preventieadviseur/kwaliteitscoördinator, woon- en zorgcentrum 
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5.9 Samenvatting kosten en opbrengsten van stakeholders  (interviews) 

In onderstaande tabel krijgt u een samenvatting van alle kosten en opbrengsten van de implementatie van online tools in de sociale sector. 

 Stakeholders Input Output Output effect 

Organisatie -Beslissingen 

maken over 

aankoop 

-Aankoop online 

tool 

-Bijscholing geven 

-Zelf leren werken 

met online tool 

  

  

-Betere service  -Door de betere opvolging van zorgbehoevenden, worden ze sneller opgenomen 

bij noodsituaties en opnames worden verlaat als alles goed gaat. 

-Geen imago schade -Door de technologische evolutie te volgen als organisatie, staan ze niet achter en 

lopen ze geen imago schade 

-Beter monitoren -Sommige instellingen kunnen de online tools monitoren waardoor ze kunnen 

inspelen op veranderingen en meer hulp inzetten waar nodig. 

-Minder 

papiergebruik 

-Door het gebruik van online tools wordt er minder papier gebruikt 

-Tijdswinst bij 

administratie 

-Registraties van allerlei documenten kan gebeuren via online tools waardoor er 

achteraf veel minder administratief werk is. 

-Groter bereik van 

zorgbehoevenden 

-Bij hulplijnen en hulpverleningsinstanties is de communicatie veel 

laagdrempeliger geworden waardoor er meer mensen gebruik maken van deze 

diensten. (organisaties veronderstellen dat dit door de online tools komt) 

Zorgverleners  -Tijd om te leren 

werken met de 

online tool 

-Soms moeten ze 

bepaalde hardware 

zelf hebben 

(beschikken over 

computer) 

-Beter service -Zorgverleners kunnen de zorgbehoevenden beter opvolgen en sneller oproepen 

voor een controle. 

-Tijdswinst op lange 

termijn 

-In het begin vraagt het een extra inspanning maar achteraf spaart het veel tijd uit. 

-Sommige tools 

zorgen voor 

werknemerstevreden

heid 

-Tools om zelf de planning op te stellen zorgen voor grote 

werknemerstevredenheid en minder ziektes. 
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-De planning tools zorgen daarnaast ook nog eens voor een snellere verwerking 

van de lonen waardoor de zorgverlener zijn loon sneller ziet en ontvangt. 

 
-Tijdswinst door 

minder verplaatsing 

-Zorgverleners kunnen soms van thuis uit werken en moeten zich dus minder 

frequent verplaatsen.  

Zorgbehoeven

den 

-Tijd om te leren 

werken met de 

online tool 

  

  

  

  

-Betere service -Kwaliteit van de verzorging stijgt doordat de zorgbehoevenden frequenter 

worden opgevolgd 

-Verbetering van 

bereikbaarheid 

-Doordat de zorgbehoevende meer kanalen hebben en anoniemer contact kan 

opnemen zal er sneller contact worden opgenomen met de zorgverleners 

-Tijdswinst door 

minder verplaatsing 

-Zorgbehoevenden kunnen van thuis uit online tools gebruiken die opgevolgd 

worden in de organisaties. Zo moet de zorgbehoevende minder op consulatie 

komen. 

-Klachten over de 

behandeling worden 

sneller behandelt 

-Klachten die binnekomen kunnen sneller opgelost raken door de online de data 

die is opgeslagen door de tools. Klachten over betalingen kunnen direct bewezen 

worden door alles online bij te houden. 

-Verbetering 

zelfmanagement 

-In sommige sectoren kunnen de zorgbehoevenden via de tools iets zelfstandiger 

leven zonder tussenkomst van een zorgbehoevenden. Dit helpt de zelfstandigheid 

van zorgbehoevenden wat zeer positief is. 

Tabel 5: Veranderingen per stakeholder (interviews)
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Conclusie 

Het feit is dat er de komende jaren een toename zal zijn in de gezondheidszorg, dit is te wijten 

aan de vergrijzing van de bevolking. Ook worden er in die gezondheidssector steeds hogere 

medische eisen gesteld. Om dit probleem op te vangen en de kwaliteit van de zorg voor 

iedereen te garanderen in de toekomst, zal er gebruik moeten gemaakt worden van alternatieve 

zorg. Eén van de oplossingen hierbij zou het gebruik van online tools kunnen zijn.  

Dit eindwerk heeft onderzocht in hoeverre de sociale sector zich bezighoudt met het analyseren 

van de Social Return On Investment (SROI) bij het implementeren van online tools. De 

SROI is een methode om niet enkel de financiële maar ook de sociaal-maatschappelijke impact 

van een project of investering te meten.  

Als eigenlijk resultaat kwam er uit de bus dat de SROI bij het implementeren van online 

tools NOOIT gebruikt werd.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de instellingen in Vlaanderen SROI NIET bestuderen. Het 

vraagt namelijk veel tijd en de instellingen zijn enkel bezig met de patiënten, werknemers 

en organisatie in hun interne analyses. De term SROI is nog onbekend in de hedendaagse 

sociale sector.  

 

Men kan zelfs aannemen dat de sociale sector achter loopt met het gebruik van online tools 

ten opzichte van de andere sectoren. De voornaamste reden van deze achterstand is dat de 

instellingen vaak geen globaal zicht, plan of model hebben om op economisch vlak zicht 

te krijgen op het implementeren van online tools. Met andere woorden, ze kunnen geen 

goede uitwerking maken van het businessplan. Vaak staan ze niet stil bij de 

implementatieaspecten die erbij komen en kijken vaak enkel en alleen maar naar de kosten.  

 

Maar deze scriptie bracht wel aan het licht dat er vraag is naar online tools. Men ziet het 

nut ervan in op lange termijn.  

 

De instellingen vinden de digitalisering van hun sector wel noodzakelijk, op voorwaarde 

dat de kwaliteit van hun werk hierdoor niet verslecht. Ze zien de online tools eerder als een 

ondersteunende functie dan als een vervangingsfunctie. Men moet dus een goed evenwicht 

zoeken tussen face-to-face contact en online-behandeling. 

 

Bij het kiezen van de tools moet men letten op 2 basisregels.  

✓ de online tool moet de kwaliteit van de zorg in alle gevallen behouden of versterken. 

Dit kan gecontroleerd worden door eerst een proefproject te maken en daarna de afweging 

te maken welk effect dit heeft op de kwaliteit van de zorg. Uit de interviews bleek dat een 

ziekenhuis deze strategie toepast, wat zeer nuttig is.  

✓ de privacyregels moeten in de gaten gehouden worden. Sociale instellingen zijn 

namelijk bezig met informatie van de patiënt. Dit wordt streng afgestraft wanneer men zich 

niet aan de regels houdt. 
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Uit de interviews kwamen er zes maatschappelijke meerwaardes naar boven. 

Door het gebruik van online tools in de sociale sector kan men een beter contact verkrijgen 

tussen de zorgverlener en de patiënt. Men zal op zoek gaan naar zowel de maatschappelijke 

als de financiële voordelen voor alle stakeholders. 

 

Door online tools is er een betere opvolging van de patiënt.  

 

Met online tools heeft meer dan de helft van de instellingen de mogelijkheid om zijn 

applicatie te monitoren maar slechts 35%(N=7/20) doet iets met deze gegevens. De 

profitsector houdt daar veel meer rekening mee, dit is namelijk belangrijk om inzicht te 

krijgen over de wensen van de klant. 

 

Met de online tools is er een enorme tijdwinst. 65% (N=13/20) van de instellingen krijgen 

een tijdwinst. Administratieve diensten ervaren een grotere tijdswinst door de online tools 

in tegenstelling tot de verzorgers. 

 

Het effect op het milieu komt vooral tot uiting door de papierberg die vermindert en de 

verplaatsingen die verminderen bij zowel zorgbehoevende als zorgverlener. Het contact 

tussen de collega’s wordt ook overgenomen door online tools. Dit kan zowel positief als 

negatief ervaren worden. Bij de ziekenhuizen ziet men ook een verandering in het 

voortraject van de behandeling. Doordat de patiënt meer invulformulieren moet invullen 

vóór de behandeling, neemt de administratie af van de werknemer. Ook na de behandeling 

moeten de patiënten online formulieren invullen. Op deze manier kunnen de spoedopnames 

dalen en ontstaat ook een betere communicatie tussen patiënt en dokter. 85% (N=17/20) 

van de organisaties zeggen dat hun communicatie verbeterd is. Dit zorgt ervoor dat dokters 

efficiënter kunnen werken. 

 

De online tools zorgen voor een vereenvoudiging van de klachtenprocedure. Het aftekenen 

van documenten kan via de online weg eenvoudiger en correcter verlopen. Omwille van de 

laagdrempeligheid kan het gebeuren dat men klachten liever via mail meldt dan via 

telefoon.  

 

De implementatieproblemen zijn overal gelijkaardig. Iedere instelling beseft dat het 

implementeren en de uitwerking ervan veel inspanningen vragen. De organisaties zijn nog 

niet volledig mee-geëvolueerd. In de beginfase zal men altijd moeilijkheden ondervinden. 

Die zijn onvermijdelijk, maar na verloop van tijd zullen die verdwijnen. 

Men moet wel aandachtig blijven voor de grote hoeveelheid aan online-applicaties. Men 

vreest dat de zorg dan niet meer op de eerste plaats zal komen te staan en het persoonlijk 

contact zou kunnen verdwijnen. Er moet dus naar een juist evenwicht gezocht worden. 
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Het gebruik van de SROI-analyse wordt dus nog niet toegepast. De instellingen houden zich 

namelijk enkel bezig met hun interne analyses. Het gebruik van de SROI-analyse kan echter 

zorgen voor een nog veel grotere meerwaarde, zoals de deskresearch aantoont. 

Op basis van deze inzichten kan het SIMBA-project verder onderzoek doen rond SROI. Daarbij 

dient meer gedetailleerd onderzoek te gebeuren naar de methode hoe instellingen hun interne 

analyses voeren, met als doel een betere afweging te kunnen maken tussen hun analyse en de 

SROI-analyse.  

Zo kan de drempel om over te stappen naar een SROI-analyse verkleind worden om zo de 

sociale sector te stimuleren om het gebruik van online tools te verhogen. 
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Advies 

Advies voor instellingen in de sociale sector die online tools willen implementeren. 

Wanneer een instelling een licentie aankoopt of een tool laat ontwikkelen, zijn het niet enkel 

de opstartkosten die hoog zijn. De kosten na de ontwikkeling, kunnen zeer hoog oplopen en 

dit moet zeer goed ingecalculeerd worden. Het zit namelijk zo dat er voor projecten een 

eenmalige subsidie kan gegeven worden, maar deze is meestal niet voldoende om alle kosten 

op te vangen. Kosten waar minder rekening mee wordt gehouden, zijn de scholingskosten, 

kosten voor het systeem up-to-date te houden en kosten die gemaakt worden bij problemen. 

Daarom moeten de instellingen gebruik maken van een meerjarenplan om dit te bekostigen. 

Bij het kiezen van de tool moeten er telkens 2 basisregels zijn. De eerste regel is dat de online 

tool de kwaliteit van de zorg in alle gevallen moet behouden of versterken. Implementeer geen 

tool die de kwaliteit van de zorg doet verminderen. Dit kan gecontroleerd worden door eerst 

een proefproject te maken en daarna de afweging te maken welk effect dit heeft op de kwaliteit 

van de zorg. Uit de interviews bleek dat een ziekenhuis deze strategie toepast, wat zeer nuttig 

is. De tweede regel is om de privacyregels goed in de gaten te houden. Sociale instellingen zijn 

namelijk bezig met informatie van de patiënt. Dit wordt streng afgestraft wanneer men zich 

niet aan de regels houdt. 

Het gebruik van SROI wordt nergens toegepast maar er zit meer potentieel in dan de 

instellingen denken. Wat er in de instellingen nu gebeurt, is dat het management gaat kijken 

wat ze willen gebruiken. Het management beslist dus vaak alleen over de keuze van een online 

tool. Wat het probleem is, is dat de instellingen niet breed genoeg gaan met hun interne 

analyses. Ze kijken namelijk alleen naar de werknemer, patiënt en organisatie. Met het concept 

van SROI worden alle stakeholders (overheid, apothekers, familie, mantelzorgers, 

zorgverzekeraars, alle werknemers, …) betrokken bij het proces om een probleem op te lossen. 

Want met het concept moeten ze allemaal samen zitten en bekijken wat iedereen wilt bereiken. 

Hierdoor kan er een grote samenwerking plaatsnemen en zijn er bij meerdere stakeholders 

veranderingen wat zorgt voor een grotere meerwaarde. Met andere woorden: er wordt samen 

gezocht naar een meerwaarde die voor iedereen positief is, een maatschappelijke meerwaarde 

dus. Door het concept te leren kennen en het te gebruiken, kunnen organisaties een groter effect 

zien en krijgen in de sociale sector. 
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Woordenlijst 

 

Begrip Verklaring 
Arbeidsverzuim  Niet werken wegens staking. (Encyclo, 2018)  
Badgesysteem  Systeem waar personeelsleden moeten registreren wanneer ze binnen en 

buiten gaan op het werk. 

Beeldbellen telefoneren met een beeldscherm, meestal via een computer of een 

mobiele telefoon, zodat de bellers elkaar kunnen zien tijdens het bellen. 

(Encyclo, 2018) 

Belemmering  Afschrikmiddel, barrière, drempel, hinder, beletsel (in1woord, 2018)  
Believers  Voorstanders  

Benchmark  

  

Vergelijking van kwaliteit en prestaties van een organisatie met die van 

vergelijkbare andere organisaties. (Encyclo, 2018) 

Blended care  

 

De gewone face-to-face gesprekken worden gecombineerd met online 

interventies zoals bijvoorbeeld chat, videobellen, behandelmodules en 

inzage in het eigen gezondheidsdossier. (GGZ Nederland, 2018)  
Bootcamp  Moment waarbij er iets wordt bijgeleerd over een specifiek onderwerp. 

Een intensieve opleiding.  
Businessplan  Om met succes een zaak op te richten, of om een zaak te laten groeien, 

moet u een ondernemingsplan of businessplan hebben. Op die manier 

weet u op elk moment hoe uw bedrijf ervoor staat en wat de volgende 

stap in uw ontwikkeling is. Een ondernemingsplan is ook een 

instrument om uw onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat u 

met uw onderneming in de toekomst wilt bereiken en hoe u dat wilt 

doen. Een ondernemingsplan 

beschrijft de activiteit, de markt, de” positie tegenover de concurrentie 

en eventuele obstakels.  

(Agentschap Innoveren en Ondernemen, 2018)  
Cloud  De mogelijkheid om bestanden online op te slaan. (Simpeluitleg, 2013)  
Diepte-interview  Kwalitatieve onderzoeksmethode: Bij een diepte-interview wordt er 

een gesprek gevoerd tussen een interviewer en een respondent. 

Het één-op-één gesprek maakt het mogelijk om de achterliggende 

meningen te achterhalen. Vandaar de term: diepte (Btn, 2015)  
E-health Alle elektronische middelen die een ondersteunende functie bieden bij 

hulpzorg. 

EHealth-platform 

 

Als openbare instelling heeft het eHealth-platform de missie om een 

goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en 

informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle 

actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak 

van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het 

medisch beroepsgeheim en daardoor de kwaliteit en de continuïteit van 

de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren, de veiligheid van de 

patiënt te optimaliseren, de administratieve formaliteiten voor alle 

actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen, en het 
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gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen. Meer informatie kan 

worden teruggevonden op www.ehealth.fgov.be 

(CoZo, 2018) 

E-learning  Leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van 

een computer die verbonden is met een computernetwerk.  

(Wikipedia, 2017) 

Ethiek  Een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning 

over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria 

vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of 

fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties 

van deze handeling te kunnen evalueren. (Wikipedia, 2017) 

Implementeren  Invoeren (Van Dale, 2018) 

Indicator  Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie 

heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. (Encyclo, 

2018) 

Intranet  Een intranet is een privaat netwerk binnen een organisatie, een 

persoonlijk computernetwerk. Het intranet is beveiligd zodat alleen 

mensen uit de organisatie toegang hebben tot de data.  

(Encyclo, 2018) 

Licentie  De formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan 

ook betrekking hebben op het document waarin staat dat die 

toestemming is gegeven. (Wikipedia, 2016) 

Logboek  Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden 

bijgehouden.  

(Wikipedia, 2017) 

Mindswitch/mindset  Een nieuwe manier van denken, een verandering van denkwijze.  

Monitoring  Het opvolgen/verzamelen van meetgegevens, volgens een vastgestelde 

werkwijze, van een of meer grootheden in de tijd en de ruimte. 

(Encyclo, 2018) 

Non-believers  Tegenstanders  

Non-profit sector  Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken, de 

doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van 

private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak 

maatschappelijke doeleinden. (Wikipedia, 2016) 

Omzetderving  De hoeveelheid omzet die de detaillist door derving misloopt.  

(Encyclo, 2018) 

Online tool  Een software applicatie, een klein programma voor het uitvoeren van 

algemene taken (Encyclo, 2018) 

Oproepsysteem  Intern communicatiesysteem (Encyclo, 2018) 

Parameter  Variabele waaraan een bepaalde waarde wordt toegekend om met 

behulp daarvan andere onbekende grootheden te kunnen berekenen.  

(Encyclo, 2018) 

Pilots  Zie woord ‘Belemmering’ (in1woord, 2018)  
Profit sector  De profitsector bevat de ondernemingen die winst maken als doel 

hebben. (Encyclo, 2018) 

Proxy  Een proxy is een variabele die op zich niet direct relevant is, maar het 

dient als plaatsvervanging van een onwaarneembare of onmetelijke 

variabele. Om als variabele een goede proxy te zijn moet er een nauwe 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Computer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Document
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst_(onderneming)


81 

 

correlatie zijn, niet noodzakelijkerwijs lineair, met de variabele van 

belang. Deze correlatie kan zowel positief als negatief zijn. (Wikipedia, 

2017) 

ROI  

 

Return On Investment geeft het rendement op 

de investering aan. (Wikipedia, 2015) 

Shareplatform  Een digitaal platform dat toelaat om gegevens uit te wisselen en te 

delen. (CoZo, 2018) 

Social-profit sector  Sociaal ondernemerschap: innovatieve, sociale waarde creërende 

activiteiten die plaatsvinden in verschillende omgevingen: zowel in 

niet-winstgedreven (non profit) als in winstgedreven (profit) 

omgevingen.  

(MVO Vlaanderen, 2018) 

SROI (Social ROI)   Social Return On Investment: het meten van de sociaal-

maatschappelijke impact van een activiteit. (Socversity, 2017) 

Stakeholders  Belanghebbenden/betrokkenen van een onderneming. Voorbeelden van 

stakeholders zijn klanten, werknemers, overheden, investeerders, 

… (Departement werk en sociale economie, 2018) 

Start-up bedrijf  Een doorgaans snelgroeiend bedrijf dat aan een marktbehoefte wil 

tegemoetkomen door het ontwikkelen van een 

uitvoerbaar businessmodel rond een innovatief product of 

dienst, bedrijfsproces of een platform. (Wikipedia, 2017) 

SWOT-analyse  

 

 De SWOT-analyse bevat vier 

elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De sterkte-

zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en 

zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op 

basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. (Wikipedia, 2017) 

Targets  Doelen  

Validiteit  De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet 

wat hij zou moeten meten. (Wikipedia, 2017) 

Verkennend 

interview  

Interviews om het onderwerp/gebied/domein eigen te worden. 

(Franssen, Inleiding Methodologie en Redactievaardigheden 

Bachelorproef, 2017) 

Video conference  Videoconferenties maken gebruik van audio- en 

videotelecommunicatie om mensen van verschillende locaties bij elkaar 

te brengen voor een bijeenkomst. (Wikipedia, 2017) 

Ziekteverzuim  Als iemand niet op zijn werk of school verschijnt vanwege een ziekte 

of andere aandoening. (Ensie, 2016)  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rendement_(beleggen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Businessmodel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsproces
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platform_(organisatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment
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6 Bijlagen 

1 CoZo: Collaboratief Zorgnetwerk Vlaanderen 

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een goed voorbeeld van een online tool dat veel 

gebruikt wordt in de ziekenhuizen over heel Vlaanderen. (CoZo, 2018) Deze tool wordt ingezet 

in de studie om een beter beeld te krijgen wat er allemaal kan gedaan worden met één specifieke 

tool. Een algemene term voor deze tool is eigenlijk een deelplatform zoals Chamilo dat 

gebruikt wordt op Arteveldehogeschool. Bij het deel van de interviews komt dit ook vaak voor. 

Cozo is een elektronisch gedreven model om alle medische gegevens van patiënten, waar dan 

ook en op elk (willekeurig) moment van de dag, uit te wisselen en te consulteren, zoals:  

- Onderzoeks- en laboresultaten 

- Medische beeldvorming 

- Verslagen van een uitgevoerde operatie 

- Ontslagbrieven na een opname 

- Preoperatief en postoperatieve vragenlijsten  

- Medicatieschema 

- Medisch paspoort met info over adres, bloedgroep, verwittiging bij ongeval, 

inentingen en preventie, immuniteit 

- …   

Dienstverleners zoals: 

- geneesheren in ziekenhuizen 

- huisartsen 

- revalidatiecentra 

- privépraktijken 

- laboratoria  

- apothekers 

- tandartsen 

- vroedvrouwen 

- kinesitherapeuten 

- ergotherapeuten 

- logopedisten 

- podologen 

- bandagisten 

- diëtisten 

- verpleegkundigen  

- … 

Alle dienstverleners in de gezondheidszorg in België kunnen, mits toestemming van de patiënt, 

de correcte en laatst bijgewerkte medische informatie online bekijken, ook als die op meerdere 

servers in verschillende instellingen zouden staan. Een toestemming of een weigering tot het 

raadplegen van alle medische gegevens aan een zorgverlener die de patiënt op een bepaald 

tijdstip verzorgt, kan op gelijk welke manier herzien worden door de patiënt zelf. Natuurlijk 

kunnen de patiënten ook zelf hun eigen medische resultaten raadplegen. De uitwisseling van 
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de medische gegevens zorgt op die manier voor een efficiëntere, gemakkelijkere, grondigere 

en snellere zorg. (CoZo, 2018) 

Tevens is het een streng beveiligd digitaal platform en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. “De 

uitwisseling van de gegevens is onderhevig aan de wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (wet van 8 dec 1992) en de wet betreffende de rechten van de patiënt (wet van 22 

aug 2002).” (CoZo, 2018) 

Heel wat huisartsen (meer dan 1500) en reeds 36 ziekenhuizen zijn aangesloten bij COZO. 

(CoZo, 2018) 

Cozo is een onderdeel van het eHealth-platform49, een Belgische overheidsinstantie opgericht 

in 2008 binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu. Het moet een digitale informatie-uitwisseling promoten en 

begeleiden waar alle zorgverleners in de volksgezondheid en patiënten op een veilige en 

efficiënte manier informatie kunnen uitwisselen. (CoZo, 2018) 

  

Figuur 9: Uitwisseling van gegevens50 

 
49 Als openbare instelling heeft het eHealth-platform de missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische 

dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de 

nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en 

de zorgverlener en het respect van het 

medisch beroepsgeheim en daardoor de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren, de 

veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te 

vereenvoudigen, en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen. Meer informatie kan worden teruggevonden op 

www.ehealth.fgov.be 

 

50 Cozo (2012, 19 juni). Toestemming tot inzage van gezondheidsgegevens. Geraadpleegd op 14 december 2017 via 
https://www.cozo.be/echo_files/verwijsregister-eHealth-cozo-info-v1-7.pdf 
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2 Toelichting aanvraagformulier projectfinanciering 

Om u meer een idee te geven over hoe zo een project wordt aangevraagd, kan u hieronder een 

voorbeeld terugvinden van een aanvraag van een projectfinanciering binnen een ziekenhuis 

A*51 Gent. De aanvraag bestaat uit 14 pagina’s. 

Deze aanvraag handelt over een DPP, een digitaal patiëntenplatform. Het zou dienen toegepast 

te worden op het Chirurgisch Dagziekenhuis. 

Men begint met de naam en dienst van de indiener of verantwoordelijke van het project. Op de 

tweede bladzijde vindt men de inhoudstafel terugvinden. Er zijn zes punten opgenomen in de 

aanvraag: de selectie- en evaluatiecriteria van het project, de titel van het project en een korte 

samenvatting van het project op een half A4 blad. Verder komen nog de identificatiegegevens 

en het uiteindelijke aanvraagformulier. Afsluiten doet men met referenties en bijlagen. 

2.1 Selectie- en evaluatiecriteria  

Eerst en vooral moet het project overeenstemmen met de missie, de visie en de strategie van 

een ziekenhuis A* Gent. 

 

Het project moet vernieuwend en baanbrekend zijn, hiermee bedoelt men o.a. zowel het 

stellen van de diagnose, als de gebruikte therapie en digitale technologie en materialen 

moeten grensverleggend zijn. Het project is een pluspunt voor de patiënt en geeft een beter 

imago voor een ziekenhuis A* GENT. 

 

Het team van de project indieners moet nu al iedere dag te maken hebben en beschikken 

over deskundigheid in het domein van het ingediende project 

 

Als laatste punt is er de financiering van het project. Hier is er geen plaats voor alternatieve 

funding. Het project dient haalbaar te zijn en realistisch op het vlak van de financiële 

middelen en binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Er dient een vervolgtraject te zijn, met 

uitzicht op verdere financiering. 

2.2 Titel van het project  

Hier wordt de titel nog eens kort herhaald, nl. Digitaal patiëntenplatform vanuit het 

Chirurgisch Dagziekenhuis. 

2.3 Samenvatting van het project  

Onder dit punt wordt een korte samenvatting gegeven van het project dat verstaanbaar is 

voor een niet-expert m.b.t. het onderwerp.  

 

 

 

 

51 Een ziekenhuis A*: omwille van confidentialiteit zijn bepaalde zaken anoniem gemaakt. Hier een ziekenhuis 

in het Gentse. 
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2.4 Identificatiegegevens 

Hier kan men de datum van indiening terugvinden en de contactgegevens van de aanvrager 

zijnde naam, adres en functie. 

2.5 Aanvraagformulier 

Dit is de essentie van het gehele document, het eigenlijke aanvraagformulier. Het bevat zeven 

onderdelen. 

5.1 We beginnen met de projecttitel en de omschrijving (pitch). In dit geval is dit: Digitaal 

Patiënten Platform. Toepassing op het Chirurgisch dagziekenhuis.  

5.2 Het tweede onderdeel is de uitdaging, aanleiding, probleemstelling omtrent één van de 

selectie- en evaluatiecriteria nl. het innovatief karakter van het project. Men geeft hier antwoord 

op volgende vragen:  

o Vanuit welke concrete zorg- of medische vraag vertrekt uw project? 

o Welke innovatieve technologie of materialen worden gebruikt? 

o Welk aantoonbaar voordeel is er voor de patiënt en/of de maatschappij? 

o Welke is de unieke expertise in Vlaanderen of breder? 

o Zijn er andere organisaties, groepen die ook rond deze innovatie werken? 

o Wat is de meerwaarde voor het ziekenhuis A* Gent? 

Zo krijgt men meer een inzicht waar het project voor dient, wat er dient verbeterd te worden 

en waar er nood aan is. Men wenst een betere voorbereiding vooraleer een patiënt geopereerd 

wordt en een betere ondersteuning na de operatie. De noodzakelijke materialen en 

technologieën voor dit project zijn o.a. toestellen zoals de smartphone, tablet en computer. Men 

wenst ook meer complexere ingrepen te doen in dagopname. Er komen enkele voordelen aan 

bod voor de patiënt en maatschappij, zijnde het voorkomen van een onnodige verplaatsing en 

een onnodige opname in de spoedafdeling. Dit zogenaamde “Telemedicine” is een nieuw 

gegeven in Vlaanderen, doch voor het buitenland is dit echter al een gekende term. Als laatste 

wordt de meerwaarde voor het ziekenhuis besproken. Vooral de evaluatie en feedback zijn hier 

heel belangrijk. Men kan de patiënt beter opvolgen. 

5.3 Het derde onderdeel gaat over de vakkennis van de projectindieners. Het is vereist dat de 

indieners over de nodige vaardigheden beschikken en een grote betrokkenheid hebben bij het 

project. Ook hier wordt er geantwoord op een aantal vragen: 

o Welke argumenten tonen de expertise van het team aan in het betreffende domein  

o Wat is de concrete praktische betrokkenheid van de indieners 

o Toon het multidisciplinair karakter over diensten heen, met een universiteit of met externe 

partners  

o Welke is de rol van de verschillende partners? 

Men bewijst dat men de nodige kennis en vaardigheid heeft over het onderwerp. De functies 

en studies van de indieners worden hier opgenoemd. Verder wordt kort toegelicht hoe ook 
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buiten het Chirurgisch Dagziekenhuis de toepassing kan gebruikt worden. Er wordt besproken 

hoe men zal beginnen met het project en hoe men nadien zal uitbreiden naar andere diensten.  

5.4 In het vierde deel worden het innovatiedoel en acties besproken. Er wordt opnieuw 

geantwoord op een reeks vragen: 

o Wat zijn de eindresultaten van het project? 

o Welke doelgroep(en)? 

o Wat is de wetenschappelijke evidentie? 

o Is er al proof of concept? 

o Welk onderzoek of experimentele ontwikkeling is nog nodig? 

o Is er een verwachte economische toegevoegde waarde? 

 

Het project zorgt voor een digitale opvolging van de patiënten en tot welke groep patiënten 

men zich richt.  Het dagziekenhuis opereert momenteel 1/3 van alle opnames. 

Wetenschappelijke studies en analyses komen in dit onderdeel ook aan bod. Met “proof of 

concept” wordt bedoeld of in een andere dienst iets dergelijks werd geïmplementeerd. Hier is 

dit het geval op de dienst Oncologie. Vervolgens wordt er besproken welke aanpassingen er 

nog moeten gebeuren met applicaties voor de smartphone. Er moet een tevredenheidsanalyse 

van de patiënten komen en de gebruiksvriendelijkheid moet gemeten worden. Als laatst wordt 

vermeld of er een verwachte economische toegevoegde waarde is. Men verwacht met dit 

project minder spoedconsultaties en minder verplaatsingen, alsook een efficiëntere werking 

van het operatiekwartier. 

5.5 In het vijfde onderdeel heeft het men over het ontwerp en het implementatieplan. Dit 

gebeurt a.d.h.v. een planning met startdatum en looptijd. Er wordt een schatting gedaan qua 

tijd voor de voorbereiding, voor de implementatie voor één specifiek orthopedische operatie, 

voor de uitbreiding naar alle orthopedische dagopnames en voor de evaluatie van de resultaten 

van het project. Vervolgens wordt er beschreven wat er als bijkomend nog moet voorzien 

worden vooraleer men kan overgaan tot de invoering van het nieuw systeem: nieuwe ICT-

vragenlijsten, nieuwe brochures, nieuwe toepassingen zoals een NRS schaal voor pijn via 

smartphone, klachtenrapportering, beeldbellen, digitaal geneesmiddelenvoorschrift. Om af te 

sluiten bespreekt men de eventuele gekende weerstanden of knelpunten.   

5.6 Het zesde deel gaat over het budget en toekomstige financiering. De kosten-baten analyse 

komt ook hier aan bod. Het bedrag van het budget mag variëren van 10.000 tot 100.000 euro 

in dit geval. In deze aanvraag is er geen alternatieve bekostiging mogelijk. De omschrijving 

leert ons dat het project haalbaar is op vlak van tijd en budget. Nadien wordt er meegedeeld 

wat het voorziene budget is en voor welke posten deze bedragen worden aangewend. Erna 

wordt uitgelegd hoe men het platform wilt implementeren en toepassen. Specifieker wordt er 

vermeldt welk personeel wat dient te doen en welke middelen hier voor nodig zijn zoals 

hardware. Men eindigt met het onderdeel baten.  

1.7 Als laatste onderdeel beschrijft men nog eens alle betrokken teams en kan men de korte 

curriculum vitae van de indiener van het project nalezen.   
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2.6 Referenties/bijlagen 

Hier bevinden zich de gebruikte referenties, bronnen en bijlagen van het project, zijnde 

wetenschappelijke artikels en studies. 
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3 Aanvraagformulier projectfinanciering 

 

  

 

Dienst/afdeling: Algemene Directie                                                                         

Pr 

Nota 

Identificatienummer 

Aanvraagformulier Platform Medische Innovatie 

Versienummer  

V 2   

Datum  

17/01/2017 

Pagina  

1 van 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naam + dienst van indiener/eindverantwoordelijke project 

 
Prof. Dr. Marc COPPENS, afdeling Chirurgisch Dagziekenhuis, Dienst Anesthesie, Vakgroep Anesthesiologie 

en Perioperatieve Geneeskunde 
 

 
 
 
Deadline indienen project: vrijdag 17 maart 2017 – 23.59u. 
 
Via: Platform.Innovatie@uzgent.be 

 

 

  

Digitaal Patiënten Platform – DPP – Toepassing op het 

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS 

Aanvraag projectfinanciering  

Platform voor Medische Innovatie UZ Gent 

Call Januari 2017  
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3.2 Selectie- en evaluatiecriteria call januari 2017  

❖ Algemene criteria 

✓ Het project past in de visie en missie van een ziekenhuis A* Gent, strookt met de 

strategische doelstellingen, ethisch kader en waarden en normen 

✓ De selectiecommissie beoordeelt de aanvraag op basis van het ingediende 

projectvoorstel. Er wordt hiervoor een sjabloon aangereikt 

 

❖ Omtrent het innovatief karakter van het project 

✓ project start vanuit een concrete zorg- of medische vraag 

✓ het project bevat een grensverleggende state-of-the-art diagnostisch, therapeutisch of 

digitaal proces of maakt gebruik van digitale innovatieve technologie of van nieuwe 

materialen en/of technologie, met validering 

✓ het project heeft een aantoonbaar voordeel voor patiënt en/of maatschappij 

✓ het project bevat unieke expertise in het Vlaamse landschap of eventueel breder in 

België, Europa of wereldwijd  

✓ het project brengt voor een ziekenhuis A* Gent een duidelijke extra uitstraling mee 

✓ het project laat het verwerven van nieuwe expertise voor een ziekenhuis A* Gent toe 

 

❖ Omtrent de expertise van de project indieners  

✓ er is aangetoonde expertise in het domein van het ingediende project 

✓ de indieners zijn zelf dagdagelijks betrokken in de klinische of maatschappelijke 

vraagstelling 

✓ er is grote gedrevenheid in het welslagen van het ingediende project 

✓ multidisciplinair karakter over diensten heen, met een universiteit of met externe 

partners 

✓ het team beschikt over de nodige vaardigheden, methodologie en zelfstandigheid 

✓ het project is doelgericht en de kwaliteit van de omkadering en begeleiding is 

aantoonbaar 

 

❖ Omtrent de financiering van het project 

✓ geen alternatieve funding mogelijk 

✓ realistische haalbaarheid op het vlak van de tijdslijn en de gevraagde financiële 

middelen 

✓ reeds deelfinanciering door externe partners 

✓ realistisch vervolgtraject, valorisatiepotentieel, uitzicht op vervolg financiering buiten 

innovatiefonds 
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3.3 Titel van het project (kort)  

 

Digitaal patiënten platform vanuit het Chirurgisch Dagziekenhuis 

 

3.4 Samenvatting van het project (1/2 A4 max)  

 

Geef een korte samenvatting van het project in termen begrijpelijk voor de niet-expert in de 

voorgestelde innovatie topic. 

 

Het Chirurgisch Dagziekenhuis wil elektronisch communiceren met de patiënt en alle 

zorgverleners betrokken bij de dag chirurgische patiënt via CoZo (Collaboratief 

Zorgplatform). Het Collaboratief Zorgplatform is een digitaal samenwerkingsplatform dat 

patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens 

uit te wisselen en te delen. Door een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het 

zorgproces en wordt continuïteit gewaarborgd eens de patiënt weer thuis is.  Preoperatief 

logt de patiënt in en krijgt toegang tot brochures over het type chirurgie, over het 

chirurgisch dagziekenhuis, informatie over de verschillende types van anesthesie. Digitaal 

vult de patiënt preoperatieve vragenlijsten in die online nagekeken worden door de 

Preoperatieve Anesthesie Consultatie (PAC). De patiënt vult zijn/haar medicatiefiche thuis 

digitaal in. De dag vóór de ingreep ontvangt de patiënt een elektronische reminder i.v.m. 

de operatie, inclusief het uur van ‘nuchter’ blijven en het opname-uur in functie van het 

geplande uur van de operatie (minder no-shows). Postoperatief wordt een ontslagbrief ter 

beschikking gesteld voor de patiënt en zorgverleners die eventueel door de patiënt 

geconsulteerd worden; kinesist, thuisverpleging voor injecties of verzorging, informatie 

voor de huisarts in geval van urgenties ’s nachts, enz…). Attesten voor werkverlet, 

verzekering ,mutualiteit worden digitaal ter beschikking gesteld voor gericht gebruik. Er 

wordt een duidelijke pijnbehandeling opgesteld, consulteerbaar voor patiënt en 

zorgverleners ? In functie van de ingreep wordt de patiënt elektronisch gemonitord voor 

pijn: via smartphone geeft de patiënt aan hoeveel pijn hij heeft. Bij een bepaalde waarde 

wordt hem/haar de mogelijkheid gegeven om een arts of verpleegkundige te contacteren. 

De patiënt kan beeldbellen met de arts voor inschatten van nabloeding, controle van de 

operatiewonde enz.  
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3.5 Identificatiegegevens:  

 

3.6 Aanvraagformulier:  

 

I. Project titel en omschrijving (pitch) 

 

 

II. Uitdaging, aanleiding, probleemstelling.  

Omtrent het innovatief karakter van het project: 

Omschrijving: 

Het project start vanuit een concrete zorg- of medische vraag, het bevat een grensverleggende 

state-of-the-art diagnostisch, therapeutisch of digitaal proces of maakt gebruik van digitale 

innovatieve technologie of van nieuwe materialen en/of technologie, met validering. Er is een 

aantoonbaar voordeel voor de patiënt en/of maatschappij. Het project bevat unieke expertise 

in het Vlaamse landschap of eventueel breder in België, Europa of wereldwijd en brengt voor 

een ziekenhuis A* Gent een duidelijke extra uitstraling mee. 

 

o Vanuit welke concrete zorg- of medische vraag vertrekt uw project? 

Peri-operatief voorbereiden en ondersteunen van de patiënt die een ingreep ondergaat in 

dagchirurgie Opvolgen van het post-operatief herstel via telemedicine. Uitbreiding van 

dagchirurgie naar meer én meer complexe ingrepen. 

o Welke innovatieve technologie of materialen worden gebruikt? 

Telemedicine: toepassen van informatie en communicatietechnologie binnen de 

gezondheidszorg via smartphone, tablet, computer Bij complicaties na ambulante 

heelkunde (>pijn, nabloeding) is er voor de patiënt vaak een drempel om contact op te 

nemen met de huisarts of het ziekenhuis. De patiënt krijgt veel info op enkele uren, eens 

thuis voelt de patiënt zich zeer onzeker. Het is echter niet steeds noodzakelijk om de 

huisarts te laten komen buiten de kantooruren of om naar het ziekenhuis terug te keren. 

Een ziekenhuis A*G heeft een zeer uitgestrekt zorggebied. 

o Welk aantoonbaar voordeel is er voor de patiënt en/of de maatschappij? 

Eens ontslaan uit het ziekenhuis voelt de dagchirurgische patiënt zich beter opgevolgd. De 

patiënt weet dat ergens iemand hem/haar monitored, die  kan helpen indien nodig. Indien de 

huisarts geconsulteerd wordt kan deze onmiddellijk de nodige info vinden. Teleconsultatie kan 

onnodig gebruik van de spoedafdeling vermijden, kan onnodige verplaatsingen voorkomen. 

o Welke is de unieke expertise in Vlaanderen of breder?  

Telemedicine in dagchirurgie is nieuw. 

o Zijn er andere organisaties, groepen die ook rond deze innovatie werken? 

buitenland 

Titel en pitch: Digitaal Patiënten Platform. Toepassing op het Chirurgisch dagziekenhuis. 
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o Wat is de meerwaarde voor een ziekenhuis A* Gent? 

• Hogere patiëntentevredenheid. 

• Patient empowerment: evaluatie d.m.v. interviews 

• Patiënt participatie: evaluatie d.m.v. interviews, aantal log-ins 

• Tevreden verwijzers: evaluatie door aantal log-ins door extramurale zorgverleners 

• Betere samenwerking en tegemoetkoming van de huisarts: een huisartswachtpost met 

geïntegreerd netwerk van thuisverpleegkundige (specialiteit postoperatieve thuiszorg). 

• Verhoogde efficiëntie van de werking van het operatiekwartier door betere informatie-

uitwisseling; o.a.. minder no-shows, patiënten zijn beter preoperatief uitgewerkt. 

• Het CDZ krijgt feedback over het postoperatief herstel van de patiënt, op basis 

waarvan evidence based aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit 

van zorgverlening continu te verbeteren. KWALITEIT ZICHTBAAR MAKEN ! 

• Meer complexe ingrepen kunnen via dagopname gebeuren wat minder druk betekent 

op de hospitalisatiediensten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

publiceert 31/3/2017 een rapport ter bevordering van de ambulante chirurgie ( in 

opdracht van minister M. De Block: Ziekenhuis A* ALS VOORTREKKER 

 

III. Expertise van de project indieners 

Omschrijving: 

Er is aangetoonde expertise in het domein van het ingediende project en de indieners zijn zelf 

dagdagelijks betrokken in de klinische of maatschappelijke vraagstelling. Er leeft een grote 

gedrevenheid in het welslagen van het ingediende project en het team beschikt aantoonbaar 

over de nodige vaardigheden, methodologie en zelfstandigheid. Het project heeft een 

multidisciplinair karakter over diensten heen, met een universiteit of met externe partners. 

 

o Welke argumenten tonen de expertise van het team aan in het betreffende domein  

Dr. M. is reeds vele jaren betrokken bij de werking van het Chirurgisch Dagziekenhuis 

Hij is vice-voorzitter van BAAS; Belgische Vereniging Ambulante Chirurgie, dit kan 

een platform betekenen voor uitrol naar andere ziekenhuizen in Vlaanderen 

o Wat is de concrete praktische betrokkenheid van de indieners  

Mevr. E. is hoofdverpleegkundige CDZ.  Zij is pediatrisch verpleegkundige, 

vroedvrouw en Master of Science in de Verpleeg-en Vroedkunde. Daarnaast heeft zij 

een opleiding gevolgd voor kwaliteitscoördinator in de gezondheidszorg, 

procesmanagement in zorgorganisaties , non-profit accounting in zorgorganisaties en 

Human Resources Management.  

Vanuit haar ervaring als kwaliteitscoördinator  en vanuit de cursus  procesmanagement 

in zorgorganisaties  zal zij erop toezien dat de verschillende fases  in het proces vlot 

verlopen. Tevens zal zij de resultaten van de meting analyseren en rapporteren naar de 

betrokken stakeholders.  

o Toon het multidisciplinair karakter over diensten heen, met de UGent, of met externe partners 
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In de beginfase starten we met patiënten die via dagziekenhuis een operatie van de 

knie ondergaan, uitbreiding wordt voorzien naar alle dagchirurgische patiënten van 

orthopedie en later naar alle dagchirurgische patiënten. In deze vorm kunnen 

geïnteresseerde collega’s het systeem implementeren voor perioperatieve zorg/ 

telemedicine van alle chirurgische patiënten (short-stay, inpatient) 

o  Welke is de rol van de verschillende partners? 

Het CDZ initieert het project in samenwerking met de dienst orthopedie en ICT en de 

Strategische Beleidscel. Dr. M. coördineert het project. 

Innovatiedoel en mogelijke acties 

o Wat zijn de eindresultaten van het project? 

Alle patiënten van CDZ worden opgevolgd via elektronische weg. Zorgverleners delen 

één platform voor perioperatieve zorg; continuïteit van zorg: veilig en kwaliteitsvol. Maar 

ook een platform voor telemedicine, data collectie ( follow-up studies van de 

verschillende chirurgische disciplines, anesthesie,…), patiënt educatie, diagnostisch, 

platform voor connectie chirurgische apps ( vb KneeGoniometer, EarTrumpet – 

audiometrie, Clinometer-Level –shoulder rate of movement,….) 

o Welke doelgroep(en)? 

In CDZ worden jaarlijks +- 8000 patiënten geopereerd per jaar. Dit is momenteel grosso 

modo 1/3 van de operatiepatiënten. De verwachting is dat het aantal patiënten in CDZ zal 

toenemen onder impuls van de overheid (financial incentives incluis).  

o Wat is de wetenschappelijke evidentie? 

‘The use of smartphones and tablet devices in surgery: a systematic review of the 

literature.’ (ref Mobasheri) Includeert 39 studies, in 24 studies wordt gebruik gemaakt 

van smart-phone, in 15 studies tablets, in 30 studies wordt gebruik gemaakt van apps.  

Pubmed zoekterm: ‘mobile health AND surgery’:  3653 resultaten 

Beste bewijs: Digitaal oncologisch platform (DOP) actief in oa. UZ Gent 

• Is er al proof of concept ? 

Digitaal oncologisch platform werd reeds geïmplementeerd. 

o Welk onderzoek of experimentele ontwikkeling is nog nodig? 

Aanpassing van applicatie voor smart-phone 

Analyse van patiëntentevredenheid, gebruiksvriendelijkheid, outcome na dagchirugie 

o Is er een verwachte economische toegevoegde waarde? 

Minder verplaatsingen, minder spoedconsultaties, betere benadering van extra-murale 

zorgverstrekkers, efficiënte OK werking,…  



100 

 

IV. Ontwerp en implementatieplan 

 

Zorgaanbod of beschrijving van de activiteiten, nationale en internationale context, 

marktonderzoek, omgevingsanalyse; doelgroep, SWOT52; missie en visie; netwerk, strategische 

en operationele doelstellingen. 

Geef voor de operationele doelstellingen de milestones,  deliverables en tijdslijn  

 

o Wat is de planning: startdatum, looptijd? 

3 maand voorbereidende vergaderingen en overlegmomenten 

6 maand voor de implementatie voor de knie operaties 

6 maand voor uitbreiding naar alle orthopedische dagziekenhuis patiënten 

3 maand evaluatie (gezondheidswerkers en patiënten) en analyse van de resultaten  

o Wat zijn de verschillende milestones, het actieplan en de deliverables? 

1. Aanleveren van vragenlijsten, brochures,… aan ICT 

2. Ontwikkeling van extra toepassingen: NRS schaal voor pijn via smartphone, 

attesten beschikbaar voor de patiënt, genereren van een signaal via smartphone voor 

zorgverleners bij rapportage van bepaalde klachten. Beeldbellen. 

3. Implementatie van het digitaal geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1/1/2018 

4. Analyse van oa gebruiksvriendelijkheid voor patiënt en zorgverlener, 

gezondheidseconomische aspecten, haalbaarheid, aantal keren dat 

patiënten/zorgverleners inloggen… 

o Zijn er mogelijke weerstanden, knelpunten? 

Penetrantie van smart-phone gebruik  in Vlaanderen. In de UK bezit 81% van de 

bevolking een smartphone (ref) . Momenteel is de aanpak van urgente situaties 

onduidelijk; spoedopnames, huisartsen, ziekenhuisartsen,… Wie zal dit 24u/24u voor 

zijn rekening nemen ? 

Tot op heden nog geen terugbetaling modaliteiten voor e-consult binnen ambulante 

chirurgie. Opportuniteit is hier de promotie van dagchirurgie door de overheid. BAAS 

(Belgian Association Ambulatory Surgery) heeft als belangen- en wetenschappelijke 

vereniging een belangrijke link en stem naar de overheid.   

Dagchirurgie behandelt vooral jonge, gezonde mensen met laag risicoprofiel op 

complicaties. Daartegenover wordt verwacht dat meer en meer complexe ingrepen 

zullen gebeuren op basis van dagopname, cfr VS. 

 

 

52 De SWOT-analyse bevat vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De sterkte-

zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en 

bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald 
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V. Budget en toekomstige financiering (tussen 10.000 en 100.000 €) 

 

Omschrijving: 

Er is geen alternatieve funding mogelijk, maar reeds deelfinanciering door externe partners 

kan een meerwaarde betekenen. De haalbaarheid op het vlak van de tijdslijn en de gevraagde 

financiële middelen is realistisch alsook het vervolgtraject, met valorisatiepotentieel en 

uitzicht op vervolg financiering buiten het innovatiefonds. 

 

o Wat is het voorziene budget, wat is de gevraagde tegemoetkoming van het fonds en waarvoor 

wordt die concreet aangewend 

0.5 FTeq verpleegkundige gedurende 1.5 jaar=33750 euro 

0.2 FTeq ICT medewerker gedurende 6 maand=5000 euro 

2 computers=1500 euro 

5 tablets= 1750 euro 

Administratie kosten=3000 euro, oa handleidingen voor patiënten 

TOTAAL=45.000 euro 

o Personele, infrastructurele en ICT resources; kosten- baten analyse….. 

Een verpleegkundig specialist biedt ondersteuning tijdens de ontwikkeling en de 

implementatie van de eHealth toepassing: opmaken van diverse zorgpaden, 

vragenlijsten, patiëntenbrochures,…Bij de implementatie biedt de verpleegkundig 

specialist ondersteuning aan de diverse operatie-planners,  poli-medewerkers, 

informeert patiënten over het gebruik van CoZo, faciliteert de communicatie met de 

verschillende intra- en extramurale stakeholders. 

ICT medewerker biedt ondersteuning naar optimalisatie van bestaande toepassingen 

en ontwikkeling van nieuwe modaliteiten ( smart-phone applicatie) 

Hardware is nodig voor opvolging, analyse van de resultaten, toepassing zelf, inloggen 

via eID lezer 

Tablets zijn nodig om oa; beeldbellen met de patiënt, inloggen via eID-lezer 

Baten: 

• Meer efficiënte opvolging van patiënten na dagchirurgie 

• Elektronische data omtrent ‘early’ en ‘late recovery’ na dagchirurgie 

• Minder gebruik van spoedopname na kantooruren 

• Opvang/aanpak van postoperatieve problemen is duidelijker voor de patiënt 

• Uitbreiding van dagchirurgie (outpatient) naar meer complexe ingrepen en dus minder 

druk op het beddenhuis (inpatients) 

• Minder verplaatsingen naar het ziekenhuis 



102 

 

• Preoperatieve informatie wordt sneller gecapteerd; minder uitstel van operaties 

• Het volledige zorgplan is gemakkelijk beschikbaar voor intra en extramurale 

zorgverleners 

 

o Werd alternatieve funding onderzocht: neen 

o Toon de realistische haalbaarheid op het vlak van het implementatieplan en de gevraagde 

financiële middelen 

CoZo patiëntenportaal is reeds functioneel binnen een ziekenhuis A* Gent. Het Digitaal 

Oncologisch Platform heeft daar reeds degelijk geïnvesteerd in samenwerking met 

VZW CoZo .Patiënten in Vlaanderen zijn sterk geïnteresseerd in de mogelijkheid om 

hun medisch dossier elektronisch te consulteren (ref. Buyse et al) 

o Is er een realistisch vervolgtraject met valorisatiepotentieel en uitzicht op vervolg financiering 

buiten het innovatiefonds 

Een vervolg project zou de uitrol kunnen zijn naar de partnerziekenhuizen van 

Ziekenhuis A* en later andere Vlaamse Ziekenhuizen.  Vanuit de overheid komt 

regelmatig de vraag voor financiering van eHealth toepassingen. 

 

VII. CV van de aanvrager, samenstelling van het team 
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4 Vragenlijsten 

4.1 Vragenlijst verkennend interview 

INLEIDING 

Voor onze bachelorproef hebben wij de opdracht gekregen om het SIMBA project (succesvol 

implementeren van beeldbellen binnen ambulante hulpverlening) te onderzoeken. Onze groep 

heeft als doel om de SROI te bepalen van online tools in de sociale sector in Vlaanderen. Om 

hier gerichte info over te krijgen van organisaties in de sociale sector willen we ons eerst wat 

meer verdiepen in dit onderwerp door verkennende interviews af te nemen. 

VRAGEN 

Algemeen 

1. Verkopen jullie online tools? 

1.1. Kun je een paar voorbeelden geven van verschillende soorten online tools die jullie 

ontwikkeld hebben? 

2. Verkopen jullie ook online tools aan organisaties in de sociale sector? 

2.1. Kun je een paar voorbeelden geven van zo’n online tool voor de sociale sector? 

Kosten  

1. Hoe zat de kostenstructuur in elkaar van zo een project (of meerdere projecten) ? 

1.1. Wat zijn de grootste kosten? 

1.2. Is er een groot prijsverschil tussen de verschillende online tools die jullie verkopen? 

1.3. Waar zit dat verschil in? 

2. Hoeveel voltijdsequivalenten zijn er nodig voor het laten draaien eenmaal een online tool 

is geïmplementeerd in een bedrijf of organisatie? 

3. Hoe budgetteren bedrijven of organisaties de tools die jullie maken ? 

4. Waarom kopen bedrijven online tools? 

4.1. Welke meerwaarde krijgen ze hierdoor? 

4.2. Kan je een voorbeeld geven a.d.h.v. enkele van de laatst gemaakte tools? 

4.3. Wat is er allemaal veranderd voor het bedrijf door deze online toepassing te 

implementeren? 

5. Welke tools worden het meest gebruikt volgens u? 

6. Hoe reageren klanten van bedrijven/organisaties op online tools? Ervaren zij dit 

positief/negatief? 

ROI 

1. Wat is de maatschappelijke impact en ROI van aangekochte online tools bij bedrijven ? 

2. Wat is de financiële ROI van aangekochte online tools bij bedrijven? 

3. Doen jullie analyses om de fROI en de sROI te berekenen op de verkochte online tools of 

doen jullie klanten (de bedrijven/organisaties) dit? 

4. Wat is de return voor de klant (bedrijf/organisatie/onderneming) bij de gebruik van een 

online tool? 

4.1. Bespaart de onderneming hier geld mee? 
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4.2. Verdient de onderneming hier geld mee? 

4.3. Wat zit erin voor de onderneming, kan ze de service voor de eigen klanten of cliënten 

verbeteren? 

4.4. Kunt u dit staven aan de hand van een voorbeeld? 

4.5. Op welke manieren kunnen ondernemingen tijd besparen met online tools? 

4.6. Zorgt een online tool ervoor dat een bedrijf een beter imago krijgt? 

5. Kunnen bedrijven monitoren wie hun online tools gebruikt en hoeveel mensen het 

gebruiken? 

5.1. Monitoren ze tijdswinst of verlies 

5.2. Monitoren ze geldwinst of verlies 

6. Wordt dit permanent opgevolgd of enkel maar in het begin? 

7. Heb je zicht of bedrijven/ organisaties die een online tool kopen en implementeren die 

tool gebudgetteerd hebben 

8. Meten jullie die ROI (financieel of sociaal of beide)? 

9. Kent u mensen/instanties/artikels die we zeker moeten contacteren/lezen rond deze 

eindvraag. (Budgettering van online tools en meten van sROI en fROI na implementering 

van online tools.) 

Hartelijk dank 
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4.2 Vragenlijst voor de sociale instellingen  

INLEIDING 

Voor onze bachelorproef hebben wij de opdracht gekregen om een deeltje van het TETRA 

gefinancierd SIMBA project (succesvol implementeren van beeldbellen binnen ambulante 

hulpverlening) te onderzoeken. De drie onderzoekers van het SIMBA project zijn 

Arteveldehogeschool Sociaal werk, UC Leuven Heverlee en UC Limburg Diepenbeek. Wij 

focussen op de SROI (Social Return On Investment) van online tools in de sociale sector. 

Het doel van een SROI onderzoek is een goed onderbouwde analyse die inzicht geeft in de 

financiële en sociale opbrengsten van een investering of project. In dit geval de ontwikkeling 

en in gebruik name van een web toepassing in een sociale organisatie. 

VRAGEN 

Algemeen 

1. Gebruiken jullie online tools voor de werknemers of voor de patiënten of beiden? 

1.1. Welke? (opsomming en beschrijving) 

1.2. Welke werden in het verleden gebruikt en bleken niet geschikt? (zijn terug afgevoerd) 

1.2.1. Waarom? 

1.3. Welke tools hebben jullie in de toekomst gepland? 

2. Waarom gebruiken jullie online tools? 

2.1. Redenen opsommen: wat zijn de belangrijkste redenen? 

3. Zijn er veel problemen bij het implementeren van een tool? 

3.1. Welke? 

Kosten 

- Directe 

1. Hoe zat de kostenstructuur in elkaar van zo een project (of meerdere projecten)? 

2. Wat zijn de grootste kosten? 

3. Is dit een zware kost binnen jullie budget? 

4. Is er een groot prijsverschil tussen de online tools die jullie gebruiken? (wanneer ze er 

meerdere hebben) 

4.1. Waar zit dat verschil in? 

5. Zijn deze kosten een struikelblok om een online tool te implementeren? 

- Indirecte 

6. Zijn jullie medewerkers bijgeschoold om met deze tools te werken? 

7. 7.1. Kost dat veel? 

8. Is er een nieuwe ICT-dienst bijgekomen om deze tools te onderhouden? 

9. 8.1. Kost dat veel? 

10. Hoeveel voltijdsequivalent is er nodig voor het laten draaien eenmaal een online tool is 

geïmplementeerd? 

11. Hoe budgetteren jullie dit alles? 

12. Kijken jullie naar het verleden of maken jullie een voorspelling? 
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Opbrengsten (ROI) 

1. Wat is jullie return bij het gebruik van een online tool? 

1.1. Meten jullie dit ? Hoe? 

2. Besparen jullie hier geld mee? 

3. Verdienen jullie hier geld mee? 

Reacties (SROI)  

- Patiënten  

1. Hoe reageren jullie patiënten op online tools? Ervaren zij dit positief/negatief?  

2. Duurt het lang voordat de patiënten met deze online tools kunnen werken? (hebben ze een 

handleiding nodig?) 

3. Wat verkiezen patiënten om te gebruiken? (online tools of persoonlijk contact) 

4. Verschilt deze keuze qua leeftijdscategorie? 

5. Kunt u een indicatie geven van hoeveel van jullie patiënten dit gebruiken? 

6. Hoeveel extra patiënten hebben jullie hiermee weten te bereiken? 

- Werknemers 

7. Hoe reageren jullie werknemers hierop? 

8. Wat verkiezen werknemers om te gebruiken? 

9. Zijn er bepaalde afdelingen waar je meer online tools kan gebruiken/meer nood aan is? 

SROI 

1. Doen jullie analyses om de SROI te berekenen of besteden jullie dit uit? 

2. Is er meer of minder werkgelegenheid door het gebruik van online tools? 

3. Verbetert de service die jullie aanbieden hierdoor? 

3.1. Kunt u dit staven aan de hand van een voorbeeld? 

4. Zorgt een online tool ervoor dat u een beter imago krijgt? 

5. Kunnen jullie monitoren wie jullie online tools gebruikt en hoeveel mensen het 

gebruiken? 

6. Kunnen jullie jullie klanten beter opvolgen door online tools? 

7. Is er een beter contact met jullie klanten door het gebruik van online tools? 

8. Is er tijdswinst of verlies door het gebruik van online tools? Zo ja door wie? 

8.1. Hoe besparen ze tijdswinst? 

8.2. Wat doen jullie nu met de uitgespaarde tijd? 

9. Heeft het gebruik van een online tools gezorgd dat jullie milieuvriendelijker zijn? 

10. Zijn er nog andere veranderingen door het gebruik van online tools? 

10.1. Geef een concreet voorbeeld? 

11. Jullie maatschappelijke impact door het gebruik van online tools gaat dus over…?(Zelf 

besluit rond vormen) 

12. M.b.t. alles: wordt dit permanent opgevolgd of enkel maar in het begin? Zo ja door wie? 

Klachten (SROI) (weglaten indien tijdsgebrek) 

1. Kan een online tool gebruikt worden om klachten op te lossen? 

2. Krijgen ze bij het gebruik van een online tool meer klachten? 
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3. Op welke manier kan een gebruiker van een online tool problemen melden die zich 

voordoen met de online tool? 

Eindvraag (belangrijk) 

1. Vindt u dat online tools noodzakelijk worden binnen de sociale sector? 

2. Hoe staat u tegenover het gebruik van online tools? 

Hartelijk dank 
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4.3 Vragenlijst voor organisatie die online tools maakt  

INLEIDING 

Voor onze bachelorproef hebben wij de opdracht gekregen om een deeltje van het TETRA 

gefinancierd SIMBA project (succesvol implementeren van beeldbellen binnen ambulante 

hulpverlening) te onderzoeken. De drie onderzoekers van het SIMBA project zijn 

Arteveldehogeschool Sociaal werk, UC Leuven Heverlee en UC Limburg Diepenbeek. Wij 

focussen op de SROI (Social Return On Investment) van online tools in de sociale sector. 

Het doel van een SROI onderzoek is een goed onderbouwde analyse die inzicht geeft in de 

financiële en sociale opbrengsten van een investering of project. In dit geval de ontwikkeling 

en in gebruik name van een web toepassing in een sociale organisatie. 

VRAGEN 

Algemeen 

1. Gebruiken jullie online tools voor jullie werknemers of voor klanten of beiden? 

1.1. Welke? (korte uitleg) 

1.2. Welke werden in het verleden gebruikt en bleken niet geschikt? 

2. Welke problemen kunnen er ontstaan bij het implementeren van een tool? 

Kosten (rond 1 project werken) 

- Directe 

1. Hoe zat de kostenstructuur in elkaar van zo een project? 

2. Wat zijn de grootste kosten? 

3. Is dit een zware kost binnen jullie budget? 

4. Is er een groot prijsverschil tussen de online tools die jullie gebruiken? 

5. Waar zit dat verschil in? 

6. Zijn deze kosten een struikelblok om een online tool te implementeren? 

- Indirecte 

7. Zijn al jullie medewerkers bijgeschoold om met deze tools te werken? 

8. Is er een nieuwe ICT-dienst bijgekomen om deze tools te onderhouden? 

9. Hoeveel extra werknemers zijn er nodig voor het laten draaien eenmaal een online tool is 

geïmplementeerd? 

10. Hoe budgetteren jullie dit alles? 

11. Kijken jullie bij de indirecte kosten naar het verleden of maken jullie een voorspelling? 

Opbrengsten (ROI) 

1. Wat is jullie return bij het gebruik van een online tool? 

1.1. Hoe meten jullie? 

2. Besparen jullie geld bij het gebruik van een online tool? 

3. Verdienen jullie hier geld mee? 
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SROI 

1. Doen jullie analyses om de SROI te berekenen of besteden jullie dit uit? 

2. Verbetert de service die jullie aanbieden hierdoor? 

3. Kunnen jullie monitoren wie jullie online tools gebruikt en hoeveel mensen het 

gebruiken? 

4. Kunnen jullie jullie klanten beter opvolgen door online tools? 

5. Is er een beter contact met jullie klanten door het gebruik van online tools? 

6. Is er tijdswinst of verlies door het gebruik van online tools? Zo ja door wie? 

7. Zijn er nog andere veranderingen door het gebruik van online tools? 

8. Wordt de SROI permanent opgevolgd? Indien ja, door wie? 

Reacties (SROI)  

- Klanten  

1. Hoe reageren jullie klanten op online tools? Ervaren zij dit positief/negatief?  

2. Duurt het lang voordat de klanten ermee kunnen werken? 

3. Wat verkiezen klanten om te gebruiken? (online tools of persoonlijk contact) 

4. Verschilt deze keuze qua sector? 

5. Kunt u een indicatie (%) geven van hoeveel van jullie klanten dit gebruiken? 

- Werknemers  

6. Zijn er bepaalde afdelingen waar er meer nood aan is aan online tools dan andere? 

Hartelijk dank 
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5 Uitgeschreven interviews 

Zijn uit dit rapport gehaald. Kunnen op aanvraag bekomen worden.  


