EEN REGISSEUR ALS
SMEEROLIE TUSSEN
BUSINESS EN ICT
Op zoek naar ondersteuning in het maken van ICT-keuzes, het
stellen van prioriteiten in uw ICT-projecten en het verbinden van ICT
met het primaire en ondersteunende proces? Dan heeft u misschien
behoefte aan een regisseur als smeerolie tussen
gebruikersorganisatie en ICT.
De uitdagingen in het domein van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn groot
en zeer divers. Ze bevinden zich op het gebied van wet- en regelgeving, arbeidsmarktproblematiek, veranderende financiële afspraken en een grote druk op tarieven.
Daarnaast hebben ze te maken met een klant en verwanten die zich meer en meer
bewust worden van hun groeiende kracht als ‘inkoper’ van zorg.
Het beheerst en succesvol ontwikkelen van al deze gebieden levert een veelheid aan
initiatieven en een diversiteit van vragen aan de organisatie op. Voor het oplossen van
deze vraagstukken speelt de inzet van digitalisering een belangrijke rol. Het adequaat
inzetten van beperkte middelen vraagt om kaders en beleid die passen bij de
organisatievisie en een duidelijke regie op uitvoering daarvan.

Parttime regisseur

Deze regiefunctie wordt vaak gezocht bij een informatiemanager. Niet elke
zorgorganisatie is in staat deze regievoering voldoende zelf te organiseren. Daarom
bieden we een parttime regisseur aan om de samenhang te bewaken en te verbinden
op de verschillende werkgebieden. Deze regisseur kan ook tijdelijk de eigen
informatiemanager ondersteunen in een transitieperiode vol IT-keuzes.

Vraagstukken

Inrichting van informatiemanagement
Iemand die u helpt met de inrichting van informatiemanagement in uw organisatie
door deel te nemen aan de regiegroep of stuurgroep ICT en dit met u voorbereidt
en uitwerkt.
Bewaken van de samenhang
Iemand die de ontwikkelingen in de buitenwereld vertaalt naar de koers van uw
organisatie en daar de juiste acties aan verbindt. Iemand die zorgt dat besluiten
over IT in samenhang worden genomen, vervolgens kan prioriteren en beoordeelt
welke consequenties deze IT-keuzes hebben.
Samenwerken
Iemand die regie voert op de IT-projectagenda en die helpt met de inrichting
van projectmatig werken.

Hoe?

We bieden u een vast aanspreekpunt, de IT-regisseur, die zich voor langere tijd
verbindt aan uw organisatie. Doordat M&I/Partners bestaat uit een netwerk van
adviseurs kunnen we daarnaast op specifieke dossiers een expert in zetten. Wij
bieden de expertise om met digitalisering écht anders te gaan werken en meer te
bereiken. Deze adviseur werkt daarbij vanzelfsprekend nauw samen met de
professionals uit uw organisatie. Dat is één van de kenmerken van onze aanpak.
Om de PDCA-cyclus te kunnen begeleiden maken we een afspraak voor een jaar.
Vooraf bepalen we op basis van de dominante thema's van dat jaar de ondersteuning
op de deelgebieden. Op basis daarvan maken we een samenwerkingsovereenkomst.
Onze regisseurs zijn resultaatgericht en geven richting. We gaan voor oplossingen
die werken, brengen keuzemogelijkheden in kaart en adviseren bij de besluitvorming

Meer weten?

Heeft u behoefte aan expertise van buitenaf?
Of wilt u meer weten over deze regiefunctie?
Neem contact op met Miranda de Gouw!
Miranda de Gouw
miranda.de.gouw@mxi.nl
06 23 90 04 67

