
Met onze verrassende aanpak brengen wij relevante 
vernieuwing voor iedere professional in de zorg.

Informatiepakket
Sollicitant
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In 2003 begon Martijn als zzp’er met 
Buitenhuis Advies. Vier jaar na de start 
bouwde hij samen met zijn eerste com-
pagnon het team van Buitenhuis Advies 
op. “Nu zijn we marktleider in grootscha-
lige ICT-vernieuwingen tijdens (nieuw) 
bouwprojecten van ziekenhuizen. We 
doen projecten waar ruimte is om ge-
meenschappelijke dromen ziekenhuis-
breed te realiseren.”

Visie op zorg en IT
“Om meer en sneller van de vorige patiënt 
te kunnen leren, moeten we de zorg an-
ders organiseren en meer ICT-middelen 
inzetten zoals ConsultAssistent. Zoals ik in 
mijn boek Geheelmeesters beschrijf, heb-
ben we daarvoor wel wat meer bravoure 

Martijn Buitenhuis
Partner en oprichter

nodig aan het roer. Steeds meer werk-
zaamheden vinden buiten het ziekenhuis 
plaats waardoor zorgprofessionals zich 
meer kunnen focussen op hun kerntaken. 
We zien ook een sterke toename van spe-
cialisatie in de zorg, denk aan het stijgend 
aantal KNO-klinieken in Nederland. Met 
ons team van Buitenhuis Advies kunnen 
we, met de verschillende expertises, zo-
wel bij het businessplan als de benodigde 
digitalisering ondersteunen. We doen wat 
nodig is en werken samen met de teams 
van de klant. Binnen ons Buitenhuisteam 
doen we allemaal waar we goed in zijn. 
Met onze kennis en ervaring dagen we 
onze klanten uit om creatief mee te den-
ken en actief betrokken te zijn in de pro-
jecten.”

Het is mooi werk om samen met 
medisch specialisten en ICT’ers 

zorgvernieuwingen te realiseren die 
impact hebben.

“
”

09-1977
Scheveningen
Sinds 2003
Technische Bestuurskunde

Wist je dat ik heel erg houd 
van zeilen en kitesurfen, 
maar echt een hekel heb 
aan zwemmen?

Wim werd in 2018 partner bij Buitenhuis 
Advies. Naast de vele projecten die Wim 
samen met collega’s doet, richt hij zich 
ook op coaching en geeft hij sturing aan 
het bedrijf.

Technisch en functioneel
“Ik vergelijk mijn werk wel eens met het 
maken van een nieuwe auto. Het techni-
sche project kun je zien als het ontwerpen 
en bouwen van de motor. De aandrijving 
of versnellingsbak en de samenhang tus-
sen de verschillende componenten zor-
gen ervoor dat ze goed met elkaar samen-
werken. Het functionele project gaat over 
het aantal zitplaatsen, het comfort van de 
stoelen en de verschillende knopjes voor 
de stereo en airco. Zo gaat het ook bij 
ICT. Tijdens het technische project werk 
je aan hetgeen achter de schermen nodig 
is om een toepassing te laten werken. Bij 

Wim Touw
Partner

het functionele project hou je je bezig met 
het gebruik van die toepassing en hoe je 
ervoor kunt zorgen dat gebruikers goed 
kunnen werken met de toepassing.”

Uitdagingen komende jaren
“In de zorg is er continu de druk om meer 
te kunnen doen met minder middelen. 
Ook is er steeds meer aandacht nodig (in 
tijd en geld) voor security en privacy waar-
door er mogelijk te weinig overblijft voor 
andere belangrijke en ook leuke onder-
delen. Betere uitwisseling van gegevens 
tussen ziekenhuizen onderling en tussen 
de patiënt en het ziekenhuis zal steeds 
belangrijker worden, net als het steeds 
verder gebruiken van data. ICT kan wel 
een motor zijn voor innovatie, maar echte 
innovatie moet toch echt vanuit het (zorg)
proces komen.”

Gegevensuitwisseling tussen 
ziekenhuizen en tussen de patiënt

en het ziekenhuis wordt steeds 
belangrijker.

“
”

06-1967
Den Bosch
Sinds 2018
Informatica

Wist je dat ik met carnaval 
vaak een witte pruik draag 
en last heb van FOMO op 
vrijdagen?
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Passen wij bij jou?

Ons team biedt ruimte aan mensen met 
verschillende achtergronden, mensen die 
hun talent willen ontwikkelen en aan des-
kundigen met jarenlange ervaring. Samen 
werken wij anders, verrassend en altijd 
met veel plezier. In een veranderlijke en 
veeleisende omgeving, zoals een zieken-
huis, is het belangrijk om tegen weerstand 
te kunnen. Verandering is immers weer-
stand en dat maakt ons werk nooit saai. 
Om maximaal resultaat te behalen, werken 
we het liefst op de vloer bij de klant en zijn 
we onderdeel van hun team. Op vrijdag 
werken we op ons kantoor in Den Haag. 
Dan sparren we met elkaar over projecten, 
delen we kennis en sluiten we de week 
gezellig af.

Buitenhuis Advies is een dynamisch 
zorgadvieskantoor met klanten in heel 
Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in 
zorgprocessen waarbij innovatieve op-
lossingen nodig zijn en in het begelei-
ding van ICT en innovatie bij nieuw- en 
verbouwtrajecten van ziekenhuizen. 
Aangezien innovatie vaak een ICT-com-
ponent heeft, acteren wij als brug tussen 
de techniek en de gebruikers. Daarnaast 
kennen wij de markt goed en zijn wij zo 
van waarde voor onze klanten. Wij kie-
zen voor impactvolle projecten met een 
positief resultaat voor de zorgprofessio-
nal. Wil jij ook impact maken?

Zowel mannen 
als vrouwen

Plezier en 
enthousiasme

Excelleren op 
dienstverlening en 

klantgerichtheid

“Met onze verrassende aanpak 
brengen wij relevante vernieuwing 

voor iedere professional in de zorg.”

Bewezen expertise op 
huidige en toekomstige 
relevante veranderingen

Vaardig en 
talentvol

Betrokken en 
onafhankelijk

Verschillende 
leeftijden

Gek op 
wintersport

Vrijdagmiddag 
borrels

Expertisegebieden
ICT & Medische Techniek voor nieuwbouw ziekenhuis
ICT-expert bij nieuwbouwtrajecten en adviseur meerjarenstrategie 
voor de ICT-afdeling van een ziekenhuis. De spil tussen de 
gebruikers, bouw, ICT, Medische Techniek en Facilitair.

Communicatie en alarmering
Adviseren of begeleiden van het digitaliseren van alle alarmerings-
toestellen en communicatiemiddelen in een ziekenhuis en de 
implementatie van domotica op verpleegkamers (smart-hospital).

Digitalisering en transformeren zorgprocessen
Diverse use-cases begeleiden waarbij digitalisering een rol speelt met 
als doel ligdagen en polibezoeken besparen. Sparringspartner van het 
ziekenhuis bij het mede bepalen en monitoren van de digitale strategie.

Onze thuishaven;
Lange Houtstraat 23b

Den Haag
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Jurian werkt sinds 2015 bij Buitenhuis. 
Hij kent de inhoud van het medische 
proces én heeft veel kennis van de tech-
nologie. Zijn aanpak richt zich op de 
menselijke maat waardoor de noodzake-
lijke veranderingen slagen.

Verrassende aanpak 
“Bij de bouw van een nieuw ziekenhuis is 
80% niet uniek waardoor de vrijheid om 
zelf aanpassingen te doen beperkt lijkt. 
Wij geven onze klant een megasprong 
vooruit door die eerste 80% snel vast te 
leggen, zodat ze daarna de ruimte heb-
ben om het restant in te kleuren en naar 
eigen wens keuzes te maken. Door onze 
jarenlange ervaring, weten we heel goed 
wat bij bouwprojecten wel en niet werkt. 
Door vroeg aan te sluiten, geven we die 
kennis mee. Als een klant te laat over 
ICT nadenkt, staat het ontwerp van het 
gebouw (met ruimte-indeling etc.) moge-
lijk al vast. Juist door integraal te ontwer-
pen, dus met bouwers, ICT én gebruikers, 
voorkom je problemen. Dat scheelt frus-
traties en een hoop kosten. Klanten zijn 
heel positief en verrast over onze diep-
gaande kennis over veel verschillende 
onderwerpen. Die waardering wordt ook 
echt uitgesproken. Hierdoor bouwen we 
langlopende relaties op en gaan we na 

Jurian Sluiman
Adviseur

Wist je dat ik het jaarlijkse 
kookuitje organiseer met elk 
jaar een andere keuken?

een succesvol project vaak aan de slag 
met vervolgopdrachten.”

Veranderende rol
“Mijn rol binnen de grotere trajecten is 
het team opbouwen, coachen en ervoor 
zorgen dat de adviseurs snel zelfstandig 
in een advies- of projectleidersrol komen. 
Voorheen deed ik veel projecten zelf, 
daar leer je veel van, maar in een team 
werken is veel fijner. Je leert van elkaar, 
vangt elkaar op en zorgt voor meer snel-
heid en continuïteit.”

Droomziekenhuis
“In mijn droomziekenhuis beperkt de me-
disch specialistische zorg zich niet tot de 
fysieke muren en bij de bekostiging van de 
zorg wordt daarmee rekening gehouden. 
Er is ook geen verzuiling tussen de huis-
arts, het ziekenhuis en de VVT (verpleeg-, 
verzorgingshuizen en thuiszorg). En dus is 
er geen sprake van concurrerende finan-
ciën en gebrek aan gegevensuitwisseling 
die de samenwerking tegenwerken.”

12-1986
Delft
Sinds 2015
Biomedical Engineering

Bij BA leren we van elkaar 
en vangen we elkaar op. Dat 
zorgt voor meer snelheid en 

continuïteit.

“
”

ICT & Medische Techniek voor 
nieuwbouw ziekenhuis

Zover vooruit kijken is lastig voor het zie-
kenhuis. Buitenhuis Advies helpt daarbij. 
Van begin tot eind adviseren, begeleiden 
en coördineren we om de deuren van de 
nieuwbouw te kunnen openen. Ons werk 
gaat door de hele organisatie (van polikli-
niek en operatiekamer tot de afdelingen 
financiën en ICT). Onze inhoudelijk kennis 
helpt om vooruit te kunnen denken, onze 
efficiënte aanpak zorgt dat er ook heel 
veel projecten in zo’n traject slagen en dat 
zorgt voor veel voldoening in ons werk!

Programma-
management

Planning & Proces- 
begeleiding

RoadmapBusinesscase & 
begroting

Een nieuw ziekenhuis bouwen is een fantastisch project. Mede-
werkers in het ziekenhuis maken zoiets maar één keer mee en dít 
is de kans om echte verbeteringen door te voeren. Werkproces-
sen, logistiek, samenwerking, technologie, innovatie: alle krach-
ten bundelen zich en werken toe naar die openingsdatum, die 
soms wel 8 jaar vooruit ligt.
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Communicatie en 
Alarmering

Digitaliseren en 
transformeren

ICT en Medische 
Techniek

Onze klanten omschrijven ons als pragmatisch, 
met de juiste expertise over het gehele domein 

en betrokkenheid tot en met oplevering.
“

”

Buitengewone uitjes 1

Het eerste buitengewone uitje van 
het jaar is de Wispo. Elk jaar gaan we 
naar 1 van de leukste gebieden in de 
alpen waar we heerlijk gaan winter-
sporten en après skiën met het gehe-
le team.

Ook in het voorjaar gaan we weer 
op pad, het jaarlijkse Buitenhuis Ad-
fietst-evenement. We gaan dan met 
het team en verschillende klanten 
een rondje in de buurt van Den Haag 
fietsen.

Gedurende het gehele jaar kan ieder-
een iets leuks organiseren, zo heb-
ben we tijdens ons lustrumjaar een 
curlingclinic gedaan. Zie je ons bij de 
volgende Olympische Winterspelen 
al meedoen?

Geheelmeesters Workshop! Naar aan-
leiding van het boek ‘Geheelmees-
ters’ geven we regelmatig workshops 
voor de zorgprofessional. Tijdens 
deze workshops gaan we op een lu-
dieke manier met de professionals 
aan de slag om te ontdekken waar we 
in de zorg mee moeten stoppen voor-
dat we nieuwe dingen gaan doen.
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Marlies van den Born
Adviseur

Wist je dat ik de snelste  
kite-vrouw van Nederland 
ben?

05-1992
Amersfoort
Sinds 2015
Medische 
Natuurwetenschappen

Marlies startte meteen na haar studie bij 
Buitenhuis Advies. “Binnen de projecten 
wordt onze eigen inbreng enorm gewaar-
deerd. En ook daarbuiten, zo heb ik het 
idee ingebracht om als team op winter-
sport te gaan en sindsdien gaan we elk jaar 
een paar dagen weg.” Job was tijdens zijn 
studie al op zoek naar een baan waarbij hij 
projectmatig aan innovaties in de zorg kon 
werken. Hij bezocht een casemiddag en 
kon na zijn studie meteen aan de slag.

Het BA-team
Job: “We zijn qua leeftijd een jong team, 
maar zeer volwassen als het gaat om 
onze kennis en expertises. Onderling is 
er veel kennisuitwisseling en we staan al-
tijd open om met elkaar mee te denken. 
Van maandag tot en met donderdag wer-
ken we bij de klant en op vrijdag zijn we 

Job Sanders
Adviseur

Wist je dat ik de helft van mijn 
collega’s voor het eerst gezien 
heb op wintersport na 1 week 
werken?

02-1991
Rotterdam
Sinds 2018
Biomedical Engineering 
& QME

in Den Haag, ons thuishonk. Onze locatie 
aan Het Plein is top.”
Marlies: “Ondanks dat je soms alleen op 
een project zit, zijn we inderdaad echt een 
team. De week doornemen op Het Plein is 
altijd een goede afsluiter. Daarnaast ben 
je ook onderdeel van het projectteam van 
het ziekenhuis waar je werkt en ook daar 
hoort teambuilding bij.”

Digitalisering van de zorg
Marlies: “In onze projecten zetten we be-
wezen oplossingen in. Omdat digitalise-
ring de norm is, verwachten zorgverleners 
en patiënten dat ook. Maar de invoering is 
niet altijd eenvoudig. In de zorg hebben 
we met veel meer regels, wetgeving en 
complexe infrastructuren te maken dan jij 
en ik als gewone consument.” 
Job: “Daardoor vergt de inzet van een 
‘simpele’ smartphone of applicatie voor 
verpleegkundigen veel meer tijd dan een 
doosje uitpakken en uitdelen. Wij zorgen 
ervoor dat het werkt én dat de zorgpro-
fessional blij is met de nieuwe toepassin-
gen. Dat maakt ons werk zo leuk!”

Toekomst digitaal ziekenhuis
Marlies: “We zien dat mensen steeds 
meer behoefte hebben om inzicht te heb-

ben in hun gezondheid, kijk maar naar 
het gebruik van smartwatches. Die data 
kunnen we in de toekomst met een zie-
kenhuis delen en dit is ook wat patiënten 
verwachten. Bepaalde patiënten hoeven 
nu al minder vaak naar het ziekenhuis 
door thuismonitoring en wanneer het mis 
dreigt te gaan, wordt er automatisch con-
tact opgenomen met bijvoorbeeld een 
verpleegkundige. Ik zie het zeker voor me 
dat er in de toekomst één centraal punt 
is om patiënten te monitoren. Het zieken-
huis beperkt zich ook niet tot de vier mu-
ren en is (digitaal) 24/7 bereikbaar. Sterker 
nog, dat is volgens mij waar we naartoe 
moeten.”

Communicatieprojecten
Job: “Goede communicatie kan van le-
vensbelang zijn in het ziekenhuis, onbe-
reikbaar zijn is dus geen optie. Ziekenhui-
zen willen steeds meer integreren op een 
smartphone, zoals medische alarmering, 

noodoproepen en plaatsbepaling. Bij dit 
soort projecten vind ik het altijd heel leuk 
om de gebruiker te zien switchen van een 
pieper naar een smartphone. Het biedt 
meteen zoveel mogelijkheden!”

Hoogtepunten
Job: “Eén moment zal ik nooit vergeten: 
op de laatste dag van een ziekenhuisver-
huizing spiekte ik bij een patiëntenkamer 
naar binnen, waar een oudere man ge-
bruikmaakte van de patiëntentablet waar 
wij aan hadden gewerkt. Vervolgens zag 
ik een verpleegkundige met de smartp-
hone werken alsof ze niet anders gewend 
was. Dan zie je echt onze impact op het 
zorgproces en dat geeft onwijs veel vol-
doening.”
Marlies: “Werken bij BA is één groot hoog-
tepunt. We begeleiden grote projecten en 
op ICT-gebied zetten we complete nieuw-
bouwziekenhuizen neer. We leveren 
zichtbare resultaten, van smartphones en 
tablets tot de meest geavanceerde OK’s. 
En door met zorgprofessionals in gesprek 
te gaan, voegen we echt waarde toe. 
Onze uitjes zijn natuurlijk ook altijd hoog-
tepunten net als de studiereizen naar 
Amerika en Helsinki. Het is teveel om op 
te noemen!”

Het mooie van werken 
bij BA is dat je snel 

verantwoordelijkheden krijgt 
en meteen aan de slag 

gaat met projecten. Dagen 
meelopen en meekijken is hier 

echt niet aan de orde.

De opening van een nieuw 
ziekenhuis is altijd bijzonder 

omdat je dan in de
praktijk ziet waar je lange tijd 

aan hebt gewerkt.

“

“

”

”
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Buitengewone uitjes 2

’s Zomers gaan we als teambon-
ding-activiteit graag het water op om 
lekker te zeilen, te borrelen en veel 
bordspellen te spelen! Tijd om op te 
loeven!

Het jaarlijkse kook-uitje! Elk jaar zorgt 
Jurian weer voor een fantastisch 
menu en gaan we een hele dag met 
elkaar koken. De meest bijzondere 
ingrediënten leiden tot nog spannen-
dere gerechten! Welke keuken doen 
we volgend jaar?

Ons kantoor zit in Den Haag, 20 mi-
nuten fietsen van het strand. Mocht 
het weer het toelaten, hebben we 
ook nog wel eens een vrijdagmiddag-
borrel op het strand! 

Het jaar sluiten we steevast af met 
een wijnproeverij bij onze buren. De 
lekkerste wijnen proeven we daar 
waarbij de host elk jaar weer verras-
sende wijnen voor ons inschenkt.

Digitalisering en transformeren 
zorgprocessen

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (2022) 
werken diverse partijen zoals ZN, NFU, 
NVZ aan de uitdagingen die hierbij komen 
kijken en waar digitale zorg dus een groot 
onderdeel in vormt.
 
Vanuit Buitenhuis Advies staan wij dichtbij 
en zelfs in de ziekenhuizen om hier con-
creet met zorgverleners oplossingen te 
bedenken en nieuwe werkprocessen te 
implementeren. De gedachte dat ICT sa-
men met de Medisch Specialist volgens 
ons de meeste impact kan maken, komt 

Digitale zorg: het is dé way-out voor het zorginfarct wat op ons 
afkomt – of er (deels) al is. De getallen liegen er niet om als we  
op de huidige manier doorgaan. Het geld dat van ons nationaal 
inkomen nodig is voor in de zorg was in 2021 13%, terwijl dat in 
2024 zal stijgen tot 20%. Het aantal Nederlandse werknemers die 
nodig zijn in de zorg was in 2021 op 1 op de 6. In 2040 zal dit stij-
gen naar 1 op de 4 werknemers.

Programma-
management

Businesscase & 
begroting

Marktonderzoek & 
Contractering

Roadmap

hier sterk naar voren. Of het nu gaat om 
digitalisering ín het ziekenhuis zoals mo-
derne hybride OK’s, tablets en een Hos-
pital Control Center of digitalisering in 
het zorgpad voor de zorgprofessional. 
Wij geloven dat de zorgprofessional nog 
belangrijker is dan de patiënt. Als je de 
zorgprofessional maximaal ondersteunt 
zodat werkprocessen slimmer, efficiënter 
en leuker worden gemaakt, komt dit ten 
goede voor de patiënt en dus ook voor 
toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaar-
heid van zorg.
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Anne van Dam
Adviseur

Wist je dat ik tijdens mĳn 
middelbareschooltĳd in drie 
continenten heb gewoond?

09-1993
Den Haag
Sinds 2019
Biomedical Engineering

Sanne Tromp
Adviseur

Wist je dat ik alle nummers 
van Goldband kan 
meezingen?

01-1994
Rotterdam
Sinds 2020
Biomedical Engineering

Anne kwam in contact met Buitenhuis 
Advies toen ze tijdens haar studie een 
van onze caseavonden bezocht. Sanne 
wilde graag op projectbasis werken ‘op 
het snijvlak van zorg en techniek’ en 
werd door vrienden getipt om eens bij 
ons te kijken. “En het bleek een match.”

ICT-kennis & de zorg
Anne: “Bij onze projecten is het vooral 
belangrijk om de vraag achter de vraag 
te vinden. Collega’s helpen je om echte 
technische onderwerpen te begrijpen, 
maar het meeste leer je door het zelf te 
doen!”
Sanne: “Bij ICT wordt vaak gedacht aan 
moeilijke codes of aan pc’s sleutelen. Dat 
doen wij dus niet. Als projectleider scha-
kel ik tussen de échte ICT’ers en de zorg. 
Daarbij is het wel van belang dat ik snap 
wat nodig is en dat ik de taal spreek. Die 
taal heb ik on-the-job snel geleerd.”

BA cultuur
Anne: “Je krijgt vanaf het eerste moment 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat 
is best spannend, maar je leert daardoor 
heel snel om dingen zelf op te pakken.”
Sanne: “Van maandag tot en met don-
derdag werken we meestal bij de klant 
ergens in Nederland. Je bent dan echt 
onderdeel van dat team. Des te leuker is 
het om de BA-collega’s op vrijdag in Den 
Haag te zien. Dat is het moment dat we 
ideeën en ervaringen uitwisselen en de 
week afsluiten met een borrel of activi-
teit.”

Nieuwbouw ziekenhuizen
Sanne: “Het bouwen van een nieuw zie-
kenhuis is een enorme uitdaging en biedt 
veel kansen. Dit is hét moment dat er na-
gedacht wordt over optimale werkproces-
sen, de benodigde technieken en ICT om 
dat te ondersteunen. Een nieuwbouwtra-

ject duurt daarom ook jaren en wij onder-
steunen op verschillende vlakken.”
Anne: “Wij luisteren naar de ideeën van 
gebruikers en vertalen die naar mogelijk-
heden. Om bij te houden wat er allemaal 
kan, hebben we veel contact met leveran-
ciers. Er zijn regelmatig sessies met leve-
ranciers bij ons op kantoor en we halen 
veel informatie van beurzen en onze be-
staande connecties.”

Communicatie in het ziekenhuis
Anne: “Vaak heerst het idee dat smartp-
hones minder goed bereikbaar zijn of fra-
gieler zijn dan piepers. Maar een pieper 
geeft het niet aan als er geen bereik is 
of iets niet goed werkt. Een smartphone 
doet dat wel. Aan het begin van een tra-
ject zeggen we altijd ‘het systeem moet 
jullie werk makkelijker maken’ en dat 
wordt aan het eind altijd bevestigd.” 

Groeien
Sanne: “Bij mijn eerste kennismaking 
met een kritisch alarmeringsproject on-
dersteunde ik een collega. Ik hielp met 
testen en leerde zodoende veel over het 
eindresultaat en de stappen die daarvoor 
moeten worden gezet. Vervolgens kreeg 
ik in een ander ziekenhuis de kans om zelf 
zo’n project te doen.”

Ik hou ervan om niet alleen 
bezig te zijn met concepten, 
maar ook de implementatie 

en realisatie te zien.

Ik werd heel erg vrijgelaten in mijn groei tot 
projectleider, het was aan mij om aan de bel 
te trekken. Dat is heel leerzaam, want dan 

weet je steeds beter wat je zelf kan!

“

“

”

”
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Facts & Figures

Ziekenhuizen in Nederland

Academisch

Kinder- 
ziekenhuis

8

7 55
Algemeen

Smartphone

Apps

SaaS
Software as a Service

Zorginkoopmarkt

Zorgverleningsm
arkt

Zorgverzekeringsmarkt

Preventie

Thuis

Centralisatie

Zorgverzekeraars
in Nederland
verdeeld over 10 concerns

Trends in de zorg-ICT

Begroting totale zorgkosten
*in miljarden

Zorginkoopmarkt Vereist zorgpersoneel
van de Nederlandse bevolking

Trends in de zorg
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Gemiddeld cijfer
(okt 2022 zorgkaart NL)8.7

Facts & FiguresFacts & Figures

81,1* 86,7* 105,9*

Consument

Zorgaanbieder Zorgverzekeraar

2021 2060

VS.

2021 2060

VS.

2021 2060

VS.

 Overige beroepen  Banen in de zorg

20
21

20
22

20
23

€ 6.060 € 6.161

Zorguitgaven per burger

2021 2022

Communicatie en alarmering

Enkele voorbeelden zijn:
• Werkplek
• Wachtkamerschermen
• Inzet van smartphones voor de  

zorgprofessional
• Telefonie
• Digitale OK’s

• Tablets voor patienten

Onze rol is om ziekenhuizen te begeleiden 
in het efficiënter inrichten van hun commu-
nicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een 
alarmeringsketen. Deze alarmeringsketen 
loopt van de knoppen en medische appa-
ratuur bij het bed tot de smartphone van 
de verpleegkundige. Dit doen we door 
advies te geven bij de keuzes die zieken-
huizen hierin kunnen maken en adviseren 
en/of begeleiden bij implementatie van 
nieuwe systemen en smartdevices.

Communicatie is het overbrengen van informatie. Binnen zieken-
huizen is dit op heel veel verschillende manieren aanwezig en kan 
gaan over leven of dood. Vandaar dat wij veel projecten doen op 
dit gebied om zo veilig en efficiënt mogelijk de juiste informatie 
op de juiste plek te krijgen. 

Binnen deze trajecten brengen wij de input 
van de gebruikers, zoals de verpleegkun-
digen, samen met de technische mogelijk-
heden. Zo zorgen we dat hun werkproces 
zo goed mogelijk ondersteund wordt. 
Daarnaast leiden wij het project en zor-
gen wij dat de juiste partijen van binnen 
en buiten het ziekenhuis aangehaakt zijn. 
Omdat deze trajecten vaak afdelingsover-
koepelend zijn, werken we nauw samen 
met medewerkers door het hele zieken-
huis. Lossen deze systemen over 5 jaar de 
krapte op de arbeidsmarkt op?

Ontwerp-
begeleiding

Businesscase & 
begroting

Overdracht naar 
beheerorganisatie

Uitvoeren & 
Implementatie
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Elsemieke Meurs
Adviseur

Wist je dat ik fotomodel  
was toen ik nog maar  
zeven jaar was?

03-1990
Den Haag
Sinds 2021
Geneeskunde

Jip Buis
Adviseur

Wist je dat ik veel 
hardloopmedailles op  
mijn naam heb staan?

12-1994
Rotterdam
Sinds 2022
Biomedical Engineering

Elsemieke en Jip begonnen beiden tij-
dens de online Covid-periode. Jip was 
op zoek naar een baan in de medische 
wereld waarbij ze ook haar technische 
kennis kon inzetten die ze opdeed aan 
de TU Delft. Elsemieke werkte als arts en 
wilde zich gaan richten op de toekomst 
van de zorg. “Ik ben ervan overtuigd dat 
digitalisering daarbij een belangrijke rol 
speelt.” 

Daarom Buitenhuis Advies
Jip: “Mijn werk bij Buitenhuis Advies com-
bineert alles wat ik zocht: toepassingen in 
de medische wereld, gebruikmaken van 
mijn technische kennis, samenwerken 
met zorgprofessionals én afwisselend 
werk.”
Elsemieke: “Als arts merkte ik dat veel 
zaken in het werkproces veel beter kon-

den worden ingericht om het werk leuker 
en makkelijker te maken en meer tijd te 
hebben voor de patiënt. Maar ik had niet 
de tijd en ruimte om mij hiermee bezig te 
houden. Vandaar dat ik aan ‘de andere 
kant’ een baan ben gaan zoeken.”

Zorgconsultancy
Elsemieke: “Het leuke aan de zorgconsul-
tancy voor mij is dat we met veel verschil-
lende mensen werken, zowel collega’s als 
klanten en aan verschillende projecten op 
verschillende locaties. Mijn werk is daar-
door nooit hetzelfde en blijft interessant.”
Jip: “Er zijn zoveel opties om de zorg te 
verbeteren op zoveel gebieden. Vooral 
met projecten dicht bij het medische pro-
ces, maken wij het verschil in het dage-
lijkse werk van zorgprofessionals. In het 
begin ondersteunde ik vooral mijn colle-

ga’s bij projecten, maar vrij snel kreeg ik 
de kans om een eigen project te doen. Ik 
vond het superleuk om meteen die ver-
antwoordelijkheid te krijgen. Vooral het 
contact met de verschillende partijen en 
de diversiteit van deze partijen vind ik erg 
leuk!” 

Gezelligheid & vriendschap
Elsemieke: “Uniek aan werken bij Bui-
tenhuis is dat we tijdens en na het werk 
veel met elkaar lachen en dat maakt het 
nog leuker! Tijdens de sollicitaties was er 
al een goede klik, maar dat het echt zo 
gezellig zou zijn met iedereen, had ik niet 
verwacht. Hoe we met elkaar omgaan en 
samenwerken, stralen we ook uit naar 
onze klanten, want dat is niet zo gemaakt 
of opgelegd, maar heel authentiek.”
Jip: “Daarnaast zijn we allemaal ook har-
de werkers. We zijn enthousiast, altijd op 
zoek naar oplossingen en nieuwsgierig 
naar nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van innovatie en digitalisering in de 
medische wereld.”Wij helpen zorgverleners vooruit en het is 

echt heel mooi om achteraf te zien hoe blij ze 
zijn met wat wij voor ze hebben gedaan.

“
”

Aan de training voor 
persoonlijk leiderschap heb 

ik veel gehad, voor mijn 
werk, maar ook voor mij 

persoonlijk.

“

”
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Wie zoeken wij? Sollicitatie Procedure
Wil jij je inzetten om de zorg te vernieuwen? En heb je meerdere 
jaren ervaring als consultant/projectmanager in de ICT, zorg of 
digitale transformatie of ben jij een starter en wil jij de zorg verbe-
teren? Dan maken wij graag kennis!

Stuur je CV en 
motivatiebrief naar  

job@buitenhuisadvies.nl

Er volgt een case waarin 
wij jouw analytische 

denkvermogen testen.

We plannen een derde 
afspraak in met één 

van de partners en een 
mogelijk toekomstige 

collega.

Het is uiteraard ook mogelijk om 
eerst een vrijblijvend gesprek te 
plannen, neem dan contact op 

met Job Sanders.

We nemen contact met 
je op voor een eerste 

gesprek.

Tijdens het 
vervolggesprek spreek 
je met twee consultants 

over het werk en
jouw motivatie.

Tijdens het gesprek 
kijken we of er 

wederzijds interesse is 
en of het bij jou helder 

is wie wij zijn en wat we 
doen

We plannen een 
vervolggesprek in.

* Het proces kan afwijken afhankelijk van de achtergrond van de sollicitant.

Wij zijn Buitenhuis Advies. Op een crea-
tieve manier zetten we zorgprofessionals 
aan om net een stap verder te denken 
over wat hen kan helpen om de zorg 
te verbeteren. Van maandag tot en met 
donderdag werken we bij onze klanten 
in heel Nederland en op vrijdag zijn we 
allemaal op ons kantoor in Den Haag. Dat 
is de dag waarop we onze kennis met 
elkaar delen, sparren en samen iets on-
dernemen, want dat is goed voor ons als 
team, maar ook voor onze klanten. Zie jij 
jezelf hiertussen staan? Neem dan con-
tact op met Job!

Passen wij bij jou?
Neem dan contact met mij op!

Job Sanders
06 112 755 41
job@buitenhuisadvies.nl

Flexibel

IJverig

Verantwoordelijk

Innovatief 

Werken in teamverband

(Winter)sport liefhebber

Vrijdagmiddag borrels op Het Plein

Wist je dat je ook altijd  
een dag met een van  
onze adviseurs mee  
kan lopen?

mailto:job%40buitenhuisadvies.nl?subject=
mailto:job%40buitenhuisadvies.nl?subject=
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