
Persoonlijkheid

Informatievoorziening

Voordelen van een intranet

Technologie

Werkwijze

Werkplek

Samenwerken

De IT-manager is in zijn dagelijkse 
werk bezig met het…

De IT-manager werkt vooral…

De IT-manager heeft vooral 
contact met…

De IT-manager haalt zijn informatie 
vooral van/uit…

De IT-manager heeft behoefte aan 
het intranet omdat het…

De IT-manager kan technologie als 
een voordeel zien omdat het…

Nadelen van technologie voor de IT-
manager zouden kunnen zijn dat…

Wie is de IT-manager binnen 
een zorgorganisatie?

Gijs | 41 jaar

• Beheren en onderhouden van 
de servers en het netwerk en 
het inplannen van de benodigde 
updates.

• Preventief signaleren en 
voorkomen van storingen en 
indien nodig verhelpen van 
storingen.

• Verzorgen van de beveiliging 
van gegevens.

• Geven van advies aan 
het management over 
verbeteringen en innovaties.

• Processen samenbrengt, 
versoepeld en versimpeld 
zoals: applicaties, 
onderhoudsmeldingen, 
bestanden, tickets, groepen, 
Microsoft 365, cloud migratie.

• De flexibiliteit verhoogt doordat 
het beschikbaar is op meerdere 
apparaten zoals laptop, mobiel en 
tablet.

• Het veilig is en er daardoor 
minder problemen oplevert met 
minder digitaal vaardige collega’s.

• Medewerkers helpt efficiënter te 
werken.

• Processen kan stroomlijnen 
en zo een meerwaarde op de 
werkvloer kan creëren voor 
zorgorganisaties.

• Er vanuit het management 
geen concrete plannen worden 
gemaakt waarmee de IT-manager 
aan de slag kan.

• De ontwikkelingen soms te snel 
gaan voor medewerkers van de 
zorgorganisatie en zij niet de tijd 
krijgen om te wennen.

Door zijn waarnemend oog weet 
hij precies hoe hij het optimale 
uit zijn team en de IT kan 
halen. Met zijn leidinggevende 
capaciteiten weet hij niet alleen 
het team, maar met alle lagen 
van de organisatie te overleggen. 
Met zijn onderzoekende, 
analyserende, technische en 
creatieve vaardigheden weet hij 
ook op innovatievlak heel goed 
wat hij in de zorgorganisatie toe 
kan passen.

IT-manager bij De Zorginstelling

De doelen van de IT-manager zijn…

Doelen

• Het met behulp 
van IT de algemene 
bedrijfsdoelstellingen te 
ondersteunen

De IT-manager krijgt energie van… 

Vervulling en succes

• Technologie die echt een 
positieve bijdrage levert 
aan het (werk)leven van de 
zorgmedewerker, patiënt en/of 
cliënt en dat zij zelf dit ook als 
meerwaarde gaan zien.

Vakbladen en 
nieuwsbrieven

Hackathons

IT-managers bij andere 
zorginstellingen

Op kantoor

Op locaties

Vanuit huis

De IT-manager loopt aan tegen… 

• Een gebrek aan digitale 
vaardigheden en terughoudendheid 
bij zorgmedewerkers waardoor 
technologie niet direct als 
meerwaarde wordt gezien.

• Onvoldoende middelen (tijd/geld/
mensen) om de organisatie op het 
gebied van ICT naar de ‘moderne 
tijd’ te brengen en daardoor tegen 
veel beperkingen aanlopen.

• De terughoudendheid van 
zorgmedewerkers omdat zij de 
overtuiging hebben dat technologie 
tijd wegneemt van persoonlijke zorg.

IT-team van beheerders, 
specialisten en adviseurs

Management van de 
zorgorganisatie

Medewerkers binnen 
organisatie met IT-
vraagstukken

IT-managers van andere 
zorgorganisaties
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Frustraties en uitdagingen


