
WAT HOUDT HET PROJECT IN?1.

DATA GEDREVEN INNOVEREN

CONTACT

DELEN MET REGIOAANPAK (AGILE) VOORBEELD2. 3.

Waarom data bijdraagt aan duurzame zorg

1.  Vraag/behoefte uit de  
  organisatie

 
2.  Commitment vanaf de  
  werkvloer

 
3.  Werken in sprints (team Cardia  
  en team Respect)

4.  Oplossing met directe waarde 
  voor de organisatie

5.  Borging op de werkvloer

1. Gebrek aan sturingsinformatie   
 op één plek voor afdeling beleid   
 en kwaliteit

2. Beleidadviseurs maken hun    
 behoefte concreet, Welke    
 variabelen zijn van belang?
 
3. Een Excel is een eerste  oplossing.  
 Data wordt gevalideerd
 
4. Een geautomatiseerd dashboard   
 is een vervolgoplossing. Er volgt   
 een overdracht van dit product
 
5. Bij succes wordt de toegang   
 uitgebreid met teamleiders die   
 hier ook gebruik van kunnen   
 maken

Data als bron voor innovatie. Dat was de gedachte en ambitie die 
twee aanbieders in de ouderenzorg – Cardia en Respect - met elkaar 
deelden. Gefinancierd door CZ zorgkantoor Den Haag is door deze 
twee organisaties onderzocht hoe slim gebruik van data uit 
eigen systemen kan leiden tot verbetering van dienstverlening en 
processen. Alles met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren 
en efficiënter te werken. Het doel van het project is drieledig: 1- data 
gedreven innoveren, 2- Agile werken en 3- inzichten en resultaten 
delen met de regio.

DASHBOARD

4.
Wat we bieden?

1.  Aanpak agile werken en organiseren  
 van data gedreven werken
2. Delen van resultaten van    
 gerealiseerde oplossingen: 
 efficiëntie e/o kwaliteitsverbetering
3. Documentatie van dataproducten  
 en eventueel codes

Wil je meer weten? Bel of mail een van 
de twee stakeholders: Aveliene Kool 
of Dick van der Schans of check het 
RAAK-dashboard van Zorgscala.

LOCATIE BEHANDELPLAN ZORGPLAN CLIENTVERHAAL AANTAL BEWONERS

TOTAAL

LAATST GEWIJZ IGD

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT 
2020 

2021 

59
44
4
0

107        

1
2
3
4

47
45
70
0

162        

1
39
39
1        

80

51
84
71
0

206      


