Fasttrack Beeldschermzorg
Contactpersonen van deskundige organisaties

Naam:
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Kitty de Jong
Zorginnovatie Advies
06 22 062 040
kittydejong@zorginnovatieadvies.nl

"Zorginnovatie advies"
Kitty de Jong is werkzaam als zelfstandige zorginnovatie adviseur en is tevens verbonden aan
zorgorganisatie Omring als Senior Innovatieadviseur RvB.
Kitty is al jaren actief in de wereld van zorginnovatie en heeft bij veel organisaties en (landelijke)
projecten haar enthousiasme en energie ingezet om eHealth en digitale zorg van de grond te
krijgen en te implementeren. Haar kracht ligt in haar vermogen om zowel op strategische niveau
als op operationeel niveau makkelijk te schakelen en zo iedereen dezelfde kant op te bewegen.
Kitty kent de zorg van binnen en van buiten. Ze weet wat er speelt en waar de belangrijkste
uitdagingen liggen.
Vanaf eerste moment is zij betrokken geweest bij Digitale Vaardigheden ontwikkelingen als
adviseur in de werkgroep digivaardigheden Zorgverleners ECP.
In haar loopbaan heeft Kitty vele ervaringen opgedaan bij de volgende projecten:
Projectmanagement Prince 2 Foundation en Practitioner, Fysiotherapie / NDT, Fysiotherapie bij
COPD en Astma, Fysiotherpie bij Hartfalen in de eerste lijn, Geriatrisch Fitness.
Fysiotherapeut, Projectleider Innovatie Evean.
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Bart Meeuwis
Team M
06 212 91 399

b.meeuwis@teamm.nl

" Wij noemen ons procesrekenaars, maar wat houdt dat in?"
In ieder geval dat het analyseren en het verbeteren van bedrijfsprocessen ons werkterrein is.
Onze aanpak daarbij is het modelleren van processen en het kwantificeren van input en output.
Meten is weten is een cliché, maar wel eentje die wij volledig onderschrijven!
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Henry Mulder
Q-consult zorg
06 390 06 689
henry.mulder@qconsultzorg.nl

"Innovaties geschikt voor het leven!"
Slimme zorgtechnologie in al zijn vormen geschikt toepassen. Niet gedreven vanuit de
mogelijkheden, die er zeker zijn, maar vanuit het te behalen doel zoals de cliënt of patiënt deze
ervaart. Innoveren begint met de eigen drijfveren en maatschappelijke betrokkenheid om samen
het welbevinden, redzaamheid, regie, herstel en participatie van kwetsbare personen te
versterken met de nieuwe mogelijkheden.
Vanuit deze uitgangspunten help ik zorginstellingen en samenwerkingsverbanden graag op alle
niveaus te leren om op een zinvolle en menswaardige wijze gebruik te maken van technologische
innovaties in de zorg.
Vraaggestuurde adoptie van zorgvernieuwing met e-health door visieontwikkeling, digitale
smaakversterking van kwaliteit, slimme procesinrichting, passende ICT-architectuur en vooral
daadwerkelijke inzet door en voor de cliënt of patiënt: dat is mijn aanpak.
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e-mail adres:

Harry Wildeboer
BeBright
06 244 40 632
harry.wildeboer@bebright.eu

"Kwaliteit is wat klanten en medewerkers ervaren"
Ik breng verbetering en vernieuwing in de praktijk. Vaak in combinatie met de implementatie van
technologie en/of software. Zo maak ik dagelijks werk van de transformatie van zorg en welzijn.
Ik ben een bruggenbouwer: in de keten/regio, binnen organisaties en met leveranciers. Thuis in
het primaire proces (hard) en gevoel voor de weerbarstige uitvoeringspraktijk (zacht).
Conceptueel sterk. Humor als effectief instrument. Vlotte pen. Naast mijn werk heb ik een druk
gezinsleven, ben ik vrijwilliger bij SV Kampong en al vele jaren (letterlijk en figuurlijk) thuis in
Utrecht. Ben graag buiten in de natuur, het liefst op hardloop- of wandelschoenen. Ik heb een
groot liefhebber van de Wadden in het algemeen en Vlieland in het bijzonder.
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Johan van der Leeuw
Vilans
06 228 09 897
J.vanderLeeuw@vilans.nl

"Mensen met dementie langer thuis"
Bij dementie is opname in het verpleeghuis op enig moment in het proces onvermijdelijk. Met
een combinatie van domotica en zorg is gebleken dat het mogelijk is deze opname uit te stellen.
Na opname kan domotica het gebruik van onrustbanden en bedhekken terugdringen. Ik zet me
ervoor in om hiervoor de technologie te verbeteren en toe te passen in de praktijk.
Technologie voor dementie
Ik werk aan het verder ontwikkelen en uitrollen van technologie voor mensen met dementie en
de bijbehorende zorgverlening. Het gaat om technologie voor thuiswonende mensen met
dementie met en zonder opname-indicatie en voor hun partner of andere mantelzorgers.
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Janneke de Groot
Amplitudo
06 470 98 287

Janneke@amplitudo.nl

"De impact vergroten van innovaties in de gezondheidszorg"
Vanuit Amplitudo help ik mensen en organisaties om het verschil te maken door nieuwe
mogelijkheden te realiseren die ertoe doen. Met een positieve impact op de vitaliteit en
gezondheid van mensen.
Sinds 2009 richt ik me op het versnellen van innovaties in de gezondheidszorg. In mijn aanpak
zorg ik voor inzicht, innovatie en impact. Met een analytische blik, een flinke dosis creativiteit en
organisatorisch talent begeleid ik organisaties in deze vaak spannende trajecten.
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Joep Roovers
RVS Advies
06 333 02 044
joep.roovers@gmail.com

"Verbinden van doel met inzet"
De Corona crisis zorgt voor een situatie waarin zorgverleners veilig moeten kunnen blijven
werken en de risico’s op besmetting met het virus tot een minimum moeten beperken. Door
inzet van handige en veilige beeldbel-applicaties kunnen cliënten en patiënten toch gezien
worden en waar mogelijk op afstand geholpen worden. Om beeldbellen succesvol en nuttig in te
zetten zal je moeten kijken naar een (nieuw) optimaal werkproces voor de zorgverlener. Ik help
graag om dit snel en efficiënt voor elkaar te krijgen.
In breder perspectief help ik organisaties en zorgverleners met het formuleren van heldere
doelstellingen en de strategie, samen met medewerkers uit de organisatie. Door de medewerker
in de ‘ontwerp’-fase al te betrekken, is de doorvertaling naar wat dat concreet betekent voor die
medewerker zelf logisch. Daarmee wordt het makkelijker en leuker om inzet van digitale
toepassingen samen te realiseren.
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Erik-Jan Smits
Van Anreijk Adviespraktijk
06 510 38 117
e.j.smits@vananreijk.nl

"Kennis-, proces- en informatiearchitect voor de zorg"
Het is mijn passie mensen die werken in de zorg elkaar (weer) te laten verstaan. En ik heb van
deze passie mijn werk kunnen maken; anderen helpen hun kennis te vertalen naar concrete
oplossingen en begeleiding bij het realiseren van deze oplossingen. Deze passie is de rode draad
door de verschillende functies in verschillende sectoren die ik de afgelopen jaren heb bekleed.
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Robert Rietveld
Design for Care
06 319 42 194

robert@designforcare.nl

"Strategic & Innovation Designer"
Al ruim 12 jaar is Robert werkzaam binnen de langdurige zorg. En heeft (samen)gewerkt met
allerlei doelgroepen o.a. VG, WMO, EMB, Jeugd, VSO-kinderen, GGZ, Gedetineerden, Ouderen en
Dak&Thuislozen.
Robert krijgt de meeste voldoening wanneer hij zorgprofessionals en cliënten/patiënten actief
kan laten meewerken aan de, strategische, veranderopgave waarvoor hij wordt ingehuurd. Wat
hij meeneemt in zijn ‘gereedschapkist’ is zowel zijn bedrijfskundige, als IT, als veranderkundige
(MSc) achtergrond. Met daarbij een vernieuwende, open, ‘not-in-the-box’, innovatieve en groeimindset.
Zijn droom is dat elke zorgorganisatie veel wendbaarder wordt om zo constant mee te kunnen
veranderen met haar VUCA omgeving. Niks geen ‘betonnen’ 5-jarige plannen meer, maar 3maandelijks om zo in te spelen op trends, kansen en bedreigingen. Hij vindt daarbij dat de
zorgprofessionals en cliënten samen de ‘change agents’ moeten zijn.
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Judith Kippers-Kramer
bureau HHM
06 531 20 217
j.kippers@hhm.nl

"Als de grens bereikt is, begint de verandering"
Judith is een bevlogen adviseur/coach die verschil maakt met gezond Twents verstand. Ze
organiseert vanuit de essentie van een organisatie en creëert daarmee perspectief in roerige
tijden. Ze laat zich leiden door nieuwsgierigheid en het verlangen naar een betere samenleving.
Door een gezonde balans tussen inhoudelijke kennis, dromen en creativiteit heeft Judith een
flinke dosis innovatiekracht. Haar enthousiasme werkt doorgaans aanstekelijk. Ze werkt van
harte mee aan het herwaarderen van vakmanschap. Verwonderen, verbinden, ontdekken en
verleiden zijn sleutelbegrippen in haar aanpak. Judith committeert zich aan doelen, voegt de
daad (snel) bij het woord en communiceert open en oprecht.
Expertisegebieden: begeleiden van (leer)processen, coaching, training, innovatie, verbeteren van
werkprocessen, faciliteren bijeenkomsten, zelforganisatie, creatieve werkvormen,
veranderspellen, versterken van teams.
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Rutger Leer
M&i/Partners
06 116 42 930
rutger.leer@mxi.nl

"Samen zorg je voor een werkomgeving waar je allebei baat bij hebt"
Een innovatieve veranderaar, die graag samenwerkt om veranderingen door te voeren. Zijn
creatieve manier van werken maakt dat projecten vaak een innovatief karakter hebben, van
aanpak tot inhoudelijke opdracht. Hij werkt graag toe naar significante verandering van
processen die duurzaam is. Hij kent de zorg goed en gebruikt deze kennis om processen echt
beter te maken. Hij doet graag projecten op het snijvlak van de patiënten en artsen op het randje
van de comfort zone.
Bij M&I/Partners tekende ik geen contract maar een samenwerkingsovereenkomst. M&I/Partners
is een werkgever met oog voor het individu. Een werkomgeving waarin mijn persoonlijke
ontwikkeling maar ook de groei van het gehele bedrijf elkaar ontmoeten. Samen zorg je voor een
werkomgeving waar je allebei baat bij hebt. In mijn dagelijks werk draag ik bij aan
maatschappelijke thema's om de Nederlandse maatschappij zo goed en zorgzaam mogelijk te
houden. Ik werk voornamelijk in ziekenhuizen, daar zie je dat de meerwaarde van ICT steeds
meer onlosmakelijk verbonden is met het hoog houden van de kwaliteit en het betaalbaar
houden van de zorg. We hebben een van de beste zorgsystemen ter wereld, om dat zo te houden
moeten we (door)ontwikkelen. Dagelijks proberen we als M&I/Partners onze klanten te
ondersteunen, begeleiden en adviseren hoe dit te realiseren. ICT mag niet ontbreken in een goed
advies maar we houden oog voor het geheel. We integreren patiëntgerichte zorg, doelmatigheid
en verandering in onze aanpak om zo een duurzaam en goed advies te geven.
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Alexander Stuivenwold
Hoffman Krull & Partners
06 22 902 387
astuivenwold@hkp.nl

"Bij Hoffman Krul & Partners werken we gericht aan oplossingen om het beter te doen in
de zorg"
Alexander vindt het een uitdaging om samen met opdrachtgevers te ontdekken waar het
verbeter – en ontwikkelpotentieel in processen en mensen zit. Hij doet dat op een creatieve
manier samen met de direct betrokkenen. Het behalen van concrete resultaten op korte termijn
zijn daarbij belangrijk, zonder het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Inzet van slimme en
duurzame zorgtechnologie vormt de rode draad in zijn projecten.
In de afgelopen periode heeft Alexander een aantal trajecten op het gebied van beeldbellen en
het op afstand monitoren van cliënten en patiënten succesvol begeleid. Niet alleen door
passende technische hulpmiddelen en apps te introduceren maar vooral om deze onderdeel te
maken van de dagelijkse praktijk. Dit zowel voor de zorgverleners als de cliënten en patiënten die
er gebruik van maken. Want alleen op deze wijze levert de inzet van zorgtechnologie de gewenste
effecten op. En dan hebben we het niet alleen over besparingen, maar vooral over het
verbeteren van de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van de zorgvrager.
Uiteindelijk zal de zorg het met minder geld en mensen moeten gaan doen. Alexander levert daar
graag zijn bijdrage aan. Niet alleen op het gebied van inzet van zorgtechnologie maar ook in de
bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Ook daar valt nog veel te winnen!

