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Waarom dit programma
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In dit bedrijfskundige programma van één week leer je om te gaan 
met ontwerp, inrichtings- en verandervraagstukken, zodat je jouw 
organisatie kunt helpen om data en digitale technologie succesvol in 
te zetten om zorg en bedrijfsvoering te verbeteren.

Technische know-how over het toegankelijk maken en analyseren 
van data is daarbij belangrijk, maar volstaat niet om de 
transformatie te kunnen maken. Aansluiting bij hoe jouw 
organisatie werkt, de visie die jullie hebben en de 
samenwerkingsverbanden waar je deel van uitmaakt is essentieel. 
En dat is precies de insteek van deze korte opleiding: jou 
handvatten geven om daarin een sleutelrol te spelen. 



Theorie & praktijk
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In deze bedrijfskundige opleidingsweek combineren we 
theorie en toepassing. Alleen of samen met een andere 
deelnemer vertaal je de stof naar jouw eigen organisatie, in 
een eigen casus. Die praktische vertaalslag naar jouw eigen 
praktijk maak je door voor jouw organisatie een waardecase
te formuleren, een plan op te stellen en dat zover mogelijk uit 
te werken op ‘poster-niveau’. 

Dit plan bevat in ieder geval de invalshoeken data, 
bedrijfskundige waarde en organisatorische 
impact/verandering. Ofwel: het doel is om een case te vinden 
voor je eigen organisatie waarbij waarde wordt gecreëerd 
door een verbetering op één of meerdere assen met behulp 
van data of digitale innovaties. Op de laatste dag worden de 
eigen cases gepresenteerd en beoordeeld. Daarmee sluiten
we de week af.



Programma
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Maandag 3 juli 2023: 
• Opening event Radboud Summer School (plenair) 
• Introductie programma, deelnemers, docenten Digitale 

Innovatie in de Zorg 
• Digitale innovatie in de zorg – uitweg uit de schaarste
• Projecten, stakeholders en de briefing 

Dinsdag 4 juli 2023: 
• Innovatiemodellen en het digitale portfolio in 

zorgorganisaties
• Data uitwisseling en digitale samenwerking in de zorg
• Ontwikkelen van data science & innovatielab capabilities

in organisaties
• Workshop cases formuleren 

Woensdag 5 juli 2023:
Je geeft je eigen case vorm en maakt een eerste uitwerking.

Donderdag 6 juli 2023: 
• Propositieontwikkeling: bedrijfsanalyse, het bedrijfsmodel, 

huidige positie en toekomstige positie
• De businesscase voor data gebaseerde proposities in de zorg
• Transformeren en implementeren aan de hand van het 3d-

model
Aan het einde van de dag is er een inloopspreekuur voor de cases 

Vrijdag 7 juli 2023:
• Bekostiging van innovaties in de zorgsector 
• Zorginnovaties met ketenpartners
• Afronding van de eigen cases
• RSS farewell ceremony (plenair)



Voor jou?

Wil jij je organisatie helpen om stappen te zetten met het toepassen van data en digitale innovaties in zorg en 
bedrijfsvoering? En werk je op dit moment bij een organisatie of onderneming in de zorg of gerelateerd aan de zorg als 
manager, kwartiermaker, project- of programmaleider? Dan is deze opleiding al snel heel passend voor jou. Het maakt 
niet uit of je organisatie profit, not-for-profit of van de overheid is. Wel gaan we er van uit dat je een academische of 
hbo-opleiding hebt met een achtergrond in zorg, bedrijfskunde of informatiekunde/-technologie en dat je nu op 
academisch denk- en werkniveau opereert. 

Goed om te weten: de opleiding richt zich op het maken van de vertaalslag van gemaakte (beleids)keuzes naar nieuwe 
toepassingen, daadwerkelijk opstarten en de organisatie daarin meenemen. Een voor de meeste zorgorganisaties 
nieuwe rol waarin inhoudelijke kennis, kennis van de organisatie en van de context samenkomen. We leiden je dus niet 
op tot technisch specialist in het gebruik van specifieke tools of technologieën. 

Twijfel je of wil je overleggen of deze opleiding bij jou past? Bel dan tijdens kantooruren met Radboud Management 
Academy op (024) 361 21 08. Mailen kan ook: rma@fm.ru.nl. 



Praktisch

RSS03.28 Digitale innovatie in de zorg: maandag 3 - vrijdag 7 juli 2023

Dit programma wordt aangeboden als onderdeel van de Radboud Summer School. Meer informatie over de Radboud 
Summer School vind je hier:  https://www.ru.nl/radboudsummerschool/

Aanmelden kan via de site van Radboud Summer Week:
https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2023/2023-courses/week-3/rss03-28-digitale-
innovatie-de-zorg/

De kosten voor deelname bedragen € 2.250 (normaal tarief) of € 2.025 (early-bird tarief bij aanmelding voor 1 april
2023). De prijs is vrij van BTW.

De opleiding vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit. Hou voor de maandag, dinsdag en vrijdag rekening 
met een programma tussen 9:00 en 18:00. Op woensdag kan dit flexibel ingevuld worden. Het spreekuur voor de cases 
op donderdag zal mogelijk tot in het begin van de avond duren.

Deze opleiding wordt verzorgd door Radboud Management Academy in samenwerking met HLDR Consulting. 

https://www.ru.nl/radboudsummerschool/
https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2023/2023-courses/week-3/rss03-28-digitale-innovatie-de-zorg/
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