
Netwerkdag Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

 

Thema: digitalisering voor informatie-professionals 

 

“Impact met digitalisering en innovatie” 

 

VGN ledenbijeenkomst gericht op digitale transformatie, start van een netwerk. 

 

 

09:30 – 09:45 Opening (dagvoorzitter Marcel Brosens) 

 

09:45 – 10:15  Ontwikkelingen in het ECD landschap in de langdurige zorg 

(Fabienne Eurlings van M&I/Partners) 

 Welke ontwikkelingen zie je in ECD-land? Welke bewegingen zie je bij 

leveranciers? Welke bij zorgaanbieders? Voor welk soort beslissingen 

staan zorgaanbieders de komende twee jaar t.a.v. ECD's? 

 

 Voorstel is 20 minuten presentatie, gevolgd door 10 minuten gesprek 

o.l.v. dagvoorzitter.  

 

10:20 – 11:00 De Professionele Omgeving (Jerry Fortuin van Wijtz) 

 De Professionele Omgeving richt zich op een andere wijze van digitale 

ondersteuning van zorgprofessionals. Een inleiding over de Professionele 

Omgeving? Wat is een Professionele Omgeving? Wat levert het op voor 

de (cliënten in de) gehandicaptenzorg? Welke inspanningen vraagt het 

van zorgaanbieders? 

 

 Voorstel is 15 minuten presentatie, gevolgd door 25 minuten gesprek 

met deelnemers, o.l.v. de dagvoorzitter.  

 Mogelijke onderwerpen: Wat betekent het denken in een Professionele 

Omgeving voor jouw organisatie? Is het een denkwijze die past bij jouw 

organisatie? Wat heeft jouw organisatie nodig om het denken rond de 

Professionele Omgeving eigen te maken? Hoe draagt het denken in 

Professionele Omgeving bij aan betere zorg voor cliënten en zinvoller 

werk voor professionals? Welke stappen moeten we (als zorgaanbieder, 

als VGN) zetten om de Professionele Omgeving te realiseren? 

 

11:00 – 11:15 Korte break-out 

 

11:15 – 12:00 Eerste ronde workshops 

A. ICT-volwassenheid van de gehandicaptenzorg op basis van 

recente onderzoeken naar e-Overdracht, medicatieoverdracht en 

het PGO. (Herman Hellemans, Advisaris)  

 

B. Datagedreven zorg (Alain Dekker, hoofd praktijkgericht 

Wetenschappelijk Onderzoek bij Alliade) 

 

C. Van IT naar digitalisering (Maarten Brouwer, directeur 

digitalisering en ICT bij ’s Heerenloo) 

 

12:15 – 13:15  Lunch 

 

13:15 – 14:00 Tweede ronde workshops 

 

A. ICT-volwassenheid van de gehandicaptenzorg op basis van 

recente onderzoeken naar e-Overdracht, medicatieoverdracht en het 

PGO. (Herman Hellemans, Advisaris) 



 

B. Datagedreven zorg (Alain Dekker, hoofd praktijkgericht 

Wetenschappelijk Onderzoek bij Alliade) 

 

C. Van IT naar digitalisering (Maarten Brouwer, directeur 

digitalisering en ICT bij ’s Heerenloo) 

 

14:15 – 14:45  Ambities en de bijdragen van VWS resp. VGN op het gebied van 

digitalisering van de gehandicaptenzorg. Gesprek met Monica 

Schagen (directie I-beleid VWS), Johan Ulenkate (directie LZ VWS) en 

Ernst Klunder (bestuur VGN). 

 

15:00 – 15:45 Operationaliseren van de IT-strategie van de VGN (Peter Kruithof, 

manager Zorg en Beleid bij de VGN) Een plenaire werksessie gericht op 

het operationaliseren van de Digitaliseringsstrategie van de VGN. 

 

15:45 – 16:15 Borrel 

 


