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Dat Arkin als één van de eerste GGZ-instanties een Chief 
Medical Information Officer heeft is niet zomaar. Als 

CMIO én psychiater slaat Tjeerd van Rees Vellinga samen met 
CIO Michiel Kooper een brug tussen de zorg en ICT. Ze bewaken 
de behoeften van arts en de psychiatrisch patiënt. “Het is com-
plex, maar als je van data en technologie houdt is het een dijk 
van een uitdaging. Je kunt hier iets bijdragen.”

Eén van de uitdagingen is om artsen te helpen bij hun behan-
delkeuzes. De huidige automatisering is vooral gericht op regis-
tratie, zegt Kooper. “Voor het patiëntdossier van de toekomst is 

het daarom zoeken naar de juiste combinatie van systemen. 
De gegevensuitwisseling over organisaties heen, de juiste 
interface: het zijn grote vraagstukken.” Het uitgangspunt, 
vult Van Rees Vellinga aan, is om alles wat we doen te laten 
aansluiten op de praktijk. “Zodat het ons als artsen écht helpt. 
Dat lijkt simpel, maar bestaat nog nauwelijks.”

Bij Arkin staat ICT voor meer dan het beheer van technologie. 
“Er is ruimte om een prominente bijdrage te leveren aan verbe-
teringen in het zorgproces”, legt Kooper uit. “Het is ook onze 
taak om vanuit de zorgvraag een visie te vormen. Die ruimte 
om te bouwen heeft ervoor gezorgd dat we voor grote tech-
bedrijven inmiddels een referentiecasus zijn.” 

Of het nu de inzet van data science is voor suïcidepreventie of 
het gebruik van virtual reality om angststoornissen te behan-
delen, het doel is om snel te experimenteren en toe te passen. 
Van Rees Vellinga: “Iedereen is hier gedreven om technologie 
vanuit de inhoud optimaal te gebruiken. Die wezenlijke bijdra-
ge aan het leven van mensen geeft voldoening.”

>>  www.arkin.nl
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Aareon is Europa’s grootste leverancier van software 
voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal). Het 

bedrijf staat dit jaar hoog genoteerd in de categorie ‘100 beste 
ICT-werkgevers van Nederland’ van de C100. Daar zijn directie 
en HRM van Aareon trots op. Directeur Jeroen Kuiper: “Wij zijn 
dagelijks in de weer met het ondersteunen van onze klanten. 
We ontwikkelen software, implementeren en geven advies en 
support. Dat is mensenwerk en dat doen we met elkaar. Daarom 
zijn onze medewerkers heel belangrijk voor ons en zorgen we 
goed voor hen.” 
Aareon is een bedrijf met een grote human touch. Medewerkers 
werken vaak lang bij het bedrijf en geven daarbij als reden de 
cultuur, de dynamiek en uitdaging. Die cultuur kenmerkt zich 
als professioneel, informeel, pragmatisch, open staan voor ver-
andering en een sfeer waarbij je het samen doet en elkaar helpt 
waar nodig. Kuiper: “Een prachtige basis voor de uitdagingen 
om meer synergie te halen uit de samenwerking met overgeno-
men bedrijven in Nederland en onze internationale moederorga-
nisatie. Je hebt hier als jong talent én senior medewerker volop 

kansen op een uitdagende, afwisselende carrière, ook inter-
nationaal. Gelukkig is niet iedereen gelijk, juist diversiteit is 
waardevol. Als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, 
zit je lekkerder in je vel. En als je fysiek en mentaal fit bent, ben 
je beter in staat je werk goed te doen. We hebben daarom een 
vitaliteitsprogramma, ook hebben we een bedrijfspsycholoog 
aan ons verbonden. Daarnaast stimuleert Aareon op diverse 
manieren innovatie, creativiteit, samenwerking en het delen 
van ervaring en kennis, want dat wordt gezien als onmisbaar 
voor de toekomst van het bedrijf.”

>>  www.aareon.nl
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