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Hoe helpt een programma je om de 
kansen die technologie je biedt te 
omarmen?
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Wat gaan we doen?

IN DE PRAKTIJK: 
PROGRAMMA 

DIGITALE
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WAT IS HET EN 
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TAKE 
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- Geloof in de toegevoegde waarde van 
technologie bij maatschappelijke 
vraagstukken 

- Digitale transformatie in het publieke domein

- Gemeenten, provincies, waterschappen en 
samenwerkingsverbanden

Migiel Gloudemans
Adviseur bij organisatieadviesbureau 
Wielinq
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Janneke de Wagt
Digital lead bij Woonzorg Nederland

- Passie voor digitale innovatie

- Waardegericht werken

- 13 jaar ervaring in woningcorporatie sector
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https://youtu.be/TNwhIHqM60g
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Digitalisering als het gebruik van 
digitale technologieën die 

organisatorische producten, processen, 
structuren en bedrijfsmodellen 

veranderen (Arpe & Kurmann, 2019)
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Digitale transformatie?



Faalfactoren

1. Gebrek aan daadkracht in de top

2. Teveel of te weinig rekening houden met wet- en regelgeving

3. Te straks vasthouden aan de business case

4. Noodzakelijke vaardigheden ontbreken

5. Beperkende cultuurkwesties

6. IT problemen

7. Incrementele visie

8. Coördinatie kwesties

Digitale transformatie
De do’s en dont’s
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1. Meetbare klantgerichte indicatoren

2. Identificeer en onderzoek strategische middelen

3. Investeer in initiatieven die visie bevorderen

4. Data en technologie

5. Organiseer de besturing

6. Leid de verandering van bovenaf

Succesfactoren

Digitale transformatie
De do’s en dont’s
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Een programma aanpak: 

• maakt het mogelijk een andere manier van 
werken te proberen en te organiseren. 

• omdat het om een beweging gaat naar een 
gewenste situatie (doel): een andere manier 
van werken. De manier waarop is nog niet 
bekend. 

• Omdat het in de organisatie dan de 
organisatorische aandacht (tijd, geld, 
middelen) krijgt. 

• maakt de gewenste en noodzakelijke 
verandering zichtbaar in de organisatie. 

• biedt flexibiliteit bij het bereiken van het doel 
op weg naar een andere manier van werken 
en digitalisering versnellen. 

Waarom een programma-aanpak?
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Als onderdeel van de Digitale Strategie
het aanjagen van innovatie door een
organisatie interventie om 
nieuwsgierigheid te stimuleren om je 
werk nog slimmer (in het Frysk: tûker) 
te doen. 

- guerilla communicatie actie
- lancering innovatieplatform obv

Ideascale
- inrichten innovatieproces

Provincie Fryslân - Digitale strategie



• Grootste landelijke seniorenhuisvester
• Actief in helft Nederlandse gemeenten
• Huisvesten 5% van alle 65-plussers 

in de sociale huur
• Bezitten 10% van het zorgvastgoed
• Verhuren aan 30% van de zorgpartijen

Woonzorg Nederland

Zorgvastgoed
Zelfstandige woningen

30.000 Zelfstandige woningen
Verdeeld over 400 wooncomplexen

13.000 Zorgeenheden
Verdeeld over 180 zorglocaties



Senioren huisvesting in Nederland 
naar een hoger niveau brengen

Waarom



Hoe
• Digitalisering en innoveren van 

dienstverlening en processen

• Partnerships & locale 

netwerken

• Flexibele wendbare organisatie



ZorgcrisisWooncrisis

Klimaatcrisis



It is not the strongest 
of the species that 

survives. It is the one 
that is most 

adaptable to change
Charles Darwin
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Inzet van een programma

Programma met als doel om:

WOONZORG MANIER VAN 
WERKEN ONTWIKKELEN

DIGITALISERING 
VERSNELLEN

EXECUTIEKRACHT 
ORGANISEREN
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Van 

Wat heeft het programma opgeleverd?
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Traditionele manier van werken in silo’s

Naar

Werken vanuit ketens in multi disciplinaire 

teams

Best of breed landschap met hybride 

integratieplatform

Programma met 2 scrumteams
Vast team Change & Digitalisering met 6 

scrumteams

Traditioneel applicatielandschap



Take-aways

Creëer draagvlak voor de 
urgentie, waarom moet je 
veranderen?

Heb geduld, een beweging 
in gang zetten kost tijd, 
doorzettingsvermogen is 
key

Think big, start small. Als 
je eenmaal op stoom 
bent, ontstaat energie 
om groter te acteren

Kies een manier van 
werken en committeer je 
daar ook aan, het gaat 
niet om de methode die 
je kiest maar de 
afspraken die je maakt

Veranderen doe je niet 
naast je werk, 
executiekracht is 
noodzakelijk om 
vooruitgang te maken

Commitment bij 
bestuur en MT is 
essentieel

Ben nieuwsgierig, naar 
technologie en naar 
organisatievraagstukken

Technologie is een middel, 
geen doel: zonder 
toepassing geen 
transformatie!

Digitalisering gaat over 
mensen en het is een 
organisatieverandering.



Dank voor jullie aandacht!

Vragen?

Migiel Gloudemans

migielgloudemans@wielinq.nl
0653860143

Janneke de Wagt

j.de.wagt@woonzorg.nl
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