
BENCHMARK IT CARE: VOOR GOEDE EN BETAALBARE ZORG

Waardevolle informatie waarmee u  
de sturing op uw IT kunt verbeteren.
 
De digitale transformatie bij zorg
organisaties ontwikkelt zich rap en  
dat is ook zichtbaar in het bestedings
patroon. Iedere zorgorganisatie streeft 
naar goede en betaalbare zorg; goed 
georganiseerde IT draagt hier aan bij.  
De Benchmark IT Care geeft u een 
compleet en gedetailleerd beeld van uw 
IT. Dit biedt u gerichte sturingsinformatie 
om onderbouwd te kunnen verbeteren.

Bij interesse!

Voor inschrijving en meer informatie kunt u gaan naar  

www.berenschot.nl/benchmarken/benchmark-it-care.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met DirkJan Schoneveld  

of Marvin Hanekamp via  030  29 16 848.
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Resultaat
• Objectief inzicht in de ontwikkeling en omvang van uw IT.
• Vergelijking van kostenniveaus met vergelijkbare  

zorginstanties (appels met appels). 
• Welke onderdelen scoren hoger of lager t.o.v. de benchmark. 

IT care benchmark in cijfers
• Gemiddeld bestaan de totale organisatiekosten van 

zorgorganisaties voor 4% uit hun IT kosten.
• De gemiddelde IT kosten per FTE staan op €3597,.
• Verhouding personele en materiële kosten:  

30% personele kosten en 70% materiële kosten.
• Personele IT kosten bestaan voor 7.8% uit management  

en ondersteunende functies.
• Gemiddelde aandeel SaaS bij gebruikersapplicaties: 66%.
• Verdeling centrale/decentrale IT kosten: 82% centraal en  

18% decentraal. 
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