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langdurige zorg met ons te delen. Daarnaast bedanken we 
ook de experts uit de branche- en beroepsorganisaties en 
de politiek voor het verschaffen van een breed perspectief 
op de ontwikkelingen in de langdurige zorg. 

Tot slot bedanken wij onze stagiaire van de Rijks-
universiteit Groningen, Lieke Winkler, onze centrale 
kracht in dit project en de beste ‘organisator’ die we ons 
maar konden wensen. Op korte termijn zal zij met recht 
aanspraak kunnen maken op de titel Master in Business 
Administration. 

In het Regeerakkoord Rutte II zijn recent belangrijke 
keuzen gepresenteerd met grote implicaties voor de lang-
durige zorg. De invulling van dit akkoord zal de door de 
bestuurders geschetste inhoudelijke veranderingen van 
de langdurige zorg niet anders maken. Wel wordt het nog 
actueler:  De urgentie tot het maken van nieuwe ‘opstellin-
gen’ is hoger dan ooit.   

Wij hebben met veel plezier dit onderzoek naar innovaties 
in de langdurige zorg gedaan. Het heeft ons zeer geïnspi-
reerd. Wij hopen van harte dat deze publicatie u ook zal 
inspireren.  
 
 
Marleen van Amersfoort 
Vice President Public & Health 
Capgemini Consulting

 
Patrick Jansen 
Clusterleider Zorg 
Capgemini Consulting

In 2011 hebben we vanuit de adviesgroep Gezondheidszorg 
van Capgemini Consulting onder ziekenhuisbestuurders 
een onderzoek uitgevoerd naar de transformatie die in de 
ziekenhuissector in gang is gezet. Dit heeft geresulteerd 
in de publicatie ‘Het Ziekenhuis voorbij!?’ Deze publicatie 
is met veel enthousiasme ontvangen. Dat heeft ons doen 
besluiten dit jaar een vergelijkbaar onderzoek te doen, 
maar nu onder bestuurders van organisaties in de langdu-
rige zorg. De langdurige zorg is een innovatieve sector, zo 
ervaren wij in de dagelijkse praktijk. Ook uit onderzoek 
kwam onlangs naar voren dat de ouderenzorg sociaal 
innovatiever is dan het bedrijfsleven, met andere woor-
den, meer bezig is met het slimmer organiseren van haar 
dienstverlening dan dat bedrijven dat doen.1 Reden om 
vooral dit onderwerp, ‘Innovatie in de langdurige zorg’, 
bij de kop te pakken en na te gaan wat wij allen van deze 
sector kunnen leren. 

Met meer dan 30 bestuurders spraken we over de ontwik-
kelingen in de langdurige zorg, de innovaties die daar 
plaatsvinden en de wijze waarop cliënten, medewerkers 
en andere partners en ook de bestuurders zelf daarbij 
betrokken zijn. De gesprekken waren zonder uitzondering 
inspirerend en openhartig. De passie en betrokkenheid 
die bestuurders hebben ten aanzien van hun cliënten en 
de functie van hun organisatie in de maatschappij spron-
gen ons daarbij in het bijzonder in het oog. Wij hopen in 
deze publicatie hun inzichten kernachtig en net zo bevlo-
gen te hebben ‘gevangen’. 

Onze dank gaat dan ook in de allereerste plaats uit naar 
deze bestuurders, die tijd maakten om hun visie en am-
bities op de ontwikkeling van de langdurige zorg en in 
het verlengde daarvan hun visie op innovatie van de 

Woord van dank

1 Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 van INSCOPE/ Rotterdam School of Management.
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Samenvatting

De langdurige zorg ziet er over een 
aantal jaren fundamenteel anders uit, 
als gevolg van een andere visie op de 
positie van de cliënt en de aan hem 
of haar te verlenen zorg. De cliënten 
en/of hun directe omgeving nemen 
meer eigen regie en verantwoorde-
lijkheid om de ondersteuning die zij 
nodig hebben, waaronder zorg, in te 
vullen. De zorgorganisaties zullen 
zich veel meer dan nu het geval is 
richten op preventie en signaleren en 
op het mobiliseren van andere, vaak 
niet professionele, netwerken. Zorg 
wordt nadrukkelijk in het perspectief 
van noodzaak én van meerwaarde 
voor de kwaliteit van leven van de 
cliënt geplaatst. Bestuurders van in-
stellingen van langdurige zorg staan 
als eerste opgesteld om aan de nood-
zakelijke innovaties verder inhoud te 
geven: Hoe kijken zij tegen deze in-
novaties aan, welke richtingen slaan 
zij in, hoe innoveren ze hun diensten 
en hoe geven ze daar leiding aan? 

De bestuurders in alle sectoren van 
de langdurige zorg geven aan dat 
zorg- en dienstverleningsarrange-
menten tot stand zullen komen 
via twee varianten: de buurt én de 
gespecialiseerde, intensieve zorg, 
vaak in de keten. Deze varianten 
lopen uiteraard in elkaar over. De 
kennis, dienstverlening en faciliteiten 
van organisaties kunnen immers in 
beide domeinen worden ingezet. Zo 
ontstaan ‘lagen’ van dienstverlening 
dichtbij en in de regio; van algemeen 
tot gespecialiseerd en geconcentreerd. 
Zorginstellingen staan voor belang-
rijke keuzen om hun opstelling 
daarbinnen te bepalen. De opstelling 
kan per wijk/buurt verschillen en 
krijgt vrijwel altijd in samenwer-
king met andere organisaties vorm. 
Zo ontstaan nieuwe informele, niet 
vrijblijvende netwerken die wij met 
‘epifytische samenwerking’ duiden. 

Naast de innovatie van zorg- en 
dienstverleningsarrangementen 
noemen de bestuurders drie essen-
tiële, randvoorwaardelijke innova-
tiedomeinen: digitale transforma-
tie, personeelsbeleid en vastgoed. 
Nieuwe digitale technologie, waar-
onder domotica en de beeldtelefoon, 
biedt belangrijke perspectieven om 
de zorg- en dienstverleningsproces-
sen efficiënter en effectiever in te 
vullen. Zorg- en dienstverlening is 
mensenwerk; met de andere visie 
op dienst- en zorgverlening en de 
verdergaande netwerkvorming heeft 
het (strategisch) personeelsbeleid 
volop de aandacht. Het vaststellen 
van kwalitatieve en kwantitatieve 
capaciteit aan medewerkers, het regie 
nemen bij het opleiden van (nieuwe) 
medewerkers en een flexibele inzet 
van personeel vormen belangrijke 
thema’s. Herstructurering van de 
vastgoedportefeuille krijgt vanwege 
het scheiden van wonen en zorg 
eveneens prioriteit.

De veelheid aan initiatieven onder-
streept het innovatievermogen van de 
langdurige zorg. Het tempo waarmee 
innovaties breed worden ingevoerd 
en tot een daadwerkelijk resultaat 
leiden baart de bestuurders meer 
zorgen. Aan de hand van een viertal 
succesfactoren, zoals uit internatio-
naal onderzoek naar het succesvol 
opschalen van innovaties naar voren 
komen, zijn wij nagegaan waar de 
kansen voor de langdurige zorg 
liggen. 
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Executive summary

Long term care will see fundamental 
changes in the coming years, due to 
changing perspectives on the role of 
the patient and the delivery of care. 
Clients in long term care, together 
with their family and close friends, 
will take more control of, and 
responsibility for, the support they 
need to lead a good life. Formal care 
organizations will focus more on 
prevention, detection and engaging 
both formal and informal networks 
in the delivery of health and social 
care. Deciding factor in the delivery 
of care and services will be whether 
these services are necessary and to 
what extent they contribute to the 
quality of life of the client or patient. 
Executives of long term care institu-
tions have a key responsibility to 
frame the innovations necessary 
to cope with these fundamental 
changes. How do they perceive the 
drivers for innovation, which course 
do they take, how do they innovate 
their services, and how do they lead 
the change?

The 30+ executives we interviewed 
across all sectors of long term care, 
identify two main courses of in-
novation for the health and social 
services they provide: home-based 
and community care where possible, 
and specialized and more intensive 
care where needed, both organized 
as integrated services across multiple 
provider organizations. These two 
courses are intertwined: knowledge, 
services and facilities can be de-
ployed in both settings. This creates 
‘layers’ of care across the region, 
ranging from general care services at 
a local level to specialized centres of 
excellence. Long term care instituti-
ons face a difficult choice in determi-
ning their position within and across 
these layers. Their position can vary 
according to the specific neighbour-
hood or community. In most cases 

the position needs to reflect their 
collaboration with other providers of 
health and social care in the com-
munity. Informal but committed 
networks will evolve at the local le-
vel, that we characterize as ‘epiphytic 
collaboration’, referring to epiphytes 
that grow on other plants without 
parasitizing on them.

As a precondition to care innovation, 
the executives mentioned three key 
innovation domains: digital trans-
formation, human resource manage-
ment, and real estate development. 
New digital technologies, including 
home automation and video calls, 
provide opportunities to increase the 
efficiency and performance of service 
delivery. Without a doubt, health 
and social care are and will remain 
highly personal services. Human 
resource management is high on 
the executives’ innovation agenda, 
as changing service delivery models 
in informal networks are expected 
to have a massive impact on the 
required skills and competencies of 
the professional staff. They need to 
quantify these impacts, take the lead 
in educating (new) staff, and orga-
nize a more flexible deployment of 
staff. As new Dutch regulations will 
separate the budgets for housing and 
services, long term care institutions 
need to redevelop their real estate in 
accordance with the requirements of 
their clients and the community.

The abundance of initiatives demon-
strates the innovation capabilities of 
long term care institutions. However, 
the breadth and pace of adoption 
of these innovations worries the 
executives, as tangible results are 
still beyond the horizon. We have 
analysed the key opportunities for 
long term care based upon our inter-
national research into leadership and 
implementation of innovation. Our 

analysis shows that a breakthrough 
can be made by a more explicit focus 
on managing the process of innova-
tion and by setting clear targets for 
implementing innovations and moni-
toring the progress being made. 

Executive summary
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2 De agenda voor de zorg, aanbod aan politiek en samenleving van het zorgveld (2012). 
3 Deltaplanvoor ouderenzorg, Actiz, 2012.
4 Redzaam ouder, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ),2011.
5 Zie onder andere SER-advies, Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg, 2012
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1  Van instelling naar opstelling!

De langdurige zorg verandert in hoog 
tempo en het einde daarvan is nog 
niet in zicht. De positie van de cliënt 
verandert en zorginstellingen zullen 
de zorg op een geheel andere wijze 
gaan leveren. Dat is ook nodig. De 
vraag naar zorg neemt immers sterk 
toe als gevolg van vergrijzing en 
(medisch) technologische ontwikke-
lingen. Dit terwijl we te maken heb-
ben met een teruglopende economie 
en een vergrijzende arbeidsmarkt. 
Het zorgveld is zich terdege bewust 
van de noodzaak tot verandering. 
Patiënten- en consumentenorganisa-
ties hebben samen met brancheorga-
nisaties van zorginstellingen en zorg-
verzekeraars aan de politiek gevraagd 
hen zo veel mogelijk de ruimte te 
geven om de kosten van de zorg aan 
te pakken via zorgverbetering en 
kwaliteit.2 Kernpunten daarbij zijn 
een prominente rol voor gezondheid 
en kwaliteit van leven, eigen regie en 
zinnige en gepaste zorg.

In dezelfde geest heeft Actiz, de 
brancheorganisatie voor verpleging, 
verzorging en thuiszorg, een delta-
plan voor de ouderenzorg opgesteld.3 

Daarin schetsen zij op welke wijze de 
transitie naar ‘ontzorgen’ kan worden 
ingezet. Nu is de langdurige zorg 
nog voornamelijk op een medisch 
model gebaseerd. Veel meer zou de 
kwaliteit van leven centraal moeten 
staan. Daarbij zijn organisaties en 
professionals nodig die de eigen regie 
en zelfredzaamheid van de cliënt 
versterken, het gezond gedrag van 
burgers stimuleren, sociale netwer-
ken mobiliseren en professionele 
zorg alleen inzetten wanneer dit een 
toegevoegde waarde heeft.4 Deze 
omslag in de langdurige zorg vertaalt 

zich ook al op korte termijn in de 
bekostiging ervan. In 2013 vindt 
er een belangrijke wijziging in de 
financiering van de langdurige zorg 
plaats. De Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) zal de lichte 
verzorging die nu in instellingen 
voor langdurige zorg plaatsvindt, niet 
langer vergoeden. Een grotere groep 
cliënten zal daardoor ondersteuning 
thuis ontvangen. Dit kan extramu-
rale zorg zijn ten laste van de AWBZ. 
Andere diensten zoals huishoudelijke 
hulp of boodschappen zullen, wan-
neer dit (financieel) nodig is, worden 
geleverd in opdracht van de gemeen-
ten of door de cliënt zelf dienen te 
worden betaald. In de nabije toe-
komst worden verdergaande aanpas-
singen in de inhoud en uitvoering 
van de AWBZ verwacht.5

Hoewel de benodigde omslag in de 
zorg zich niet beperkt tot de lang-
durige zorg, zien we dat vooral in 
deze sector vele initiatieven in gang 
zijn gezet om de zorg fundamenteel 
anders te bezien en te organiseren. 
Daarmee zijn de instellingen uit de 
langdurige zorg en hun medewer-
kers koplopers in de noodzakelijke 
transitie. De visie op en ervaringen 
met innovaties in de zorg van deze 
koplopers hebben wij voor u geor-
dend en geduid, zodat dat ze voor 
iedereen die betrokken is bij de zorg, 
toegankelijk worden en een bron van 
inspiratie kunnen zijn. 

1  Van instelling naar opstelling!
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2  Onderzoeksopzet 

Figuur 1: Verdeling betrokken instellingen over Nederland

Tabel 1: Aantal geïnterviewde bestuurders binnen de verschillende 
deelsectoren
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Deze publicatie is de weerslag van 
het kwalitatieve onderzoek dat door 
Capgemini Consulting is uitgevoerd 
in de langdurige zorg. Het onder-
zoek bestond uit het doen van een 
literatuuronderzoek en het houden 
van semigestructureerde interviews 
onder bestuurders van instellingen in 
deze sector. De semigestructureerde 
interviews met 31 bestuurders van 
instellingen zijn afgenomen in de 
periode van juni t/m begin oktober 
2012. De bestuurders zijn werkzaam 
bij zorginstellingen, in de diverse 
deelsectoren van de langdurige 
zorg: Verpleging, Verzorging en 
Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en 
Langdurige GGZ. Tevens hebben wij, 
ter voorbereiding van de interviews 
met de bestuurders, gesproken met 
een vijftal experts uit het veld (zie 
bijlage A voor een overzicht van de 
gesprekspartners). 
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3  Naar een andere opstelling in 2017 

Centraal thema voor alle zorgorgani-
saties is de veranderende positie van 
de cliënt. 

De geïnterviewde bestuurders zijn er 
van overtuigd dat de langdurige zorg- 
en dienstverlening in de komende 
jaren fundamenteel verandert. Zij 
staan voor belangrijke keuzen. Gaan 
wij ons richten op het beantwoorden 
van de zorgvraag van bepaalde cliën-
tengroepen en/of gaan we ons rich-
ten op ‘de zorgvraag’ van sommige 
wijken of regio’s? Welke onderdelen 
omvat onze dienstverlening dan? 
Welke zorg, wonen en/of andere acti-
viteiten maken onderdeel uit van ons 
aanbod? En gaan wij dit alleen doen 
in competitie met andere (zorg)aan-
bieders en/of bieden we (onderdelen 
van) deze dienstverlening in nauwe 
samenwerking met andere (zorg)
organisaties? Het zijn keuzen die de 
opstelling van de huidige instellingen 
voor langdurige zorg zullen bepalen.

Veel van de bestuurders die wij 
hebben gesproken, geven aan dat 
zij volop in dit keuzeproces zitten 
en er ook mee experimenteren. Zij 
organiseren ook proeftuinen, waarbij 
zij ervaring opdoen en eerste posities 
innemen. Op basis van deze erva-
ringen, de politieke besluitvorming 
rondom de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en een inschat-
ting van de ruimte die zij kunnen 
creëren bij gemeenten, zorgkantoren/
zorgverzekeraars en samenwerkings-
partners, zullen zij hun definitieve 
opstelling bepalen. 

Ten aanzien van deze definitieve 
opstelling beschrijven de bestuurders 
in feite twee varianten als het gaat 
om de zorg- en dienstverlening: 
1. Ondersteuning die buurt- of wijk-

gericht dichtbij huis in netwerken 
van organisaties wordt geleverd.

2. Een meer specialistische zorg, die 
vanuit een expertisefunctie even-
eens in ketens en netwerken wordt 
georganiseerd.

Beide varianten lichten wij hierna 
uitgebreid toe. Daarna staan wij stil 
bij de wijze waarop in de toekomst 
met anderen wordt samengewerkt 
om de gevraagde dienstverlening 
in brede zin en flexibel te kunnen 
bieden. 

3.1 Buurt- en persoonsgerichte 
ondersteuning bij cliënten 
thuis

Het opvangen van het grootste deel 
van de mensen die momenteel lang-
durige zorg ontvangen, vindt thuis 
én buurtgericht plaats. Daarbij wordt 
meer de nadruk gelegd op zelfred-
zaamheid en eigen regie van de 
cliënt. De dienstverlening richt zich 
op kwaliteit van leven en daartoe 
komen in wijken en dorpen op maat 
gesneden combinaties van wonen, 
zorg en dienstverlening tot stand. 

Het sociale netwerk van de cliënt 
en vrijwilligers in de buurt zullen 
daarin een belangrijke rol vervul-
len. De zorgprofessionals zullen zich 
veel meer dan nu het geval is, richten 
op het signaleren van (aanvullende) 
behoefte aan zorg en het mobiliseren 
van het netwerk om dit te bieden. 
De regie zal meer bij gemeenten, al 
dan niet in samenspraak met zorg-
verzekeraars, komen te liggen. Of 
en hoe gemeenten deze taak zullen 
invullen, is voor veel bestuurders 
een vraag. De toename van taken 
op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning zullen in combinatie 
met afbrokkelende financiën veel van 
gemeenten vergen. 
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“De zorg op een andere wijze 
invullen, méér gericht op de daad-
werkelijke vraag van de cliënt en met 
grote betrokkenheid van het sociaal 
systeem van de cliënt. Dát is voor de 
komende jaren de opdracht voor de 
langdurige zorg. 

”  
Luc Kenter, voorzitter Raad van Bestuur 

Zuidwester, Gehandicaptenzorg, 
Middelharnis 

“Waarom zouden we cliënten met 
een lage zorgzwaarte voorzien van 
eten en drinken, terwijl ze dit prima 
zelf kunnen regelen? Meer zorg op 
maat is gewenst. Dat is meer dan 
alleen regie teruggeven aan de 
client. 

”  
Jan Berndsen, voorzitter Raad van 

Bestuur SBWU, Langdurige GGZ, 
Utrecht



Verwacht wordt dat gemeenten en 
ook zorgverzekeraars steeds meer 
zullen sturen naar een model waarbij 
het resultaat centraal staat, namelijk 
een gezonde samenleving met een 
hoog niveau van welzijn en waarin 
eigen verantwoordelijkheid van de 
hulpvrager voorop staat. Dat vraagt 
van zorgorganisaties dat zij goed in 
staat zijn hun meerwaarde te tonen 
en kansen en mogelijkheden daartoe 
te benutten. 

Een aantal zorgorganisaties neemt 
initiatieven om de buurt iets terug 
te geven. Zo kunnen voorzieningen, 
bijvoorbeeld een restaurant, voor de 
buurt toegankelijk worden gemaakt. 
Ook cliënten kunnen een bijdrage 
leveren om de leefbaarheid in de 
buurt te vergroten. Het gezamenlijk 
runnen en behouden van een buurt-
winkel in een dorp of het gezamen-
lijk uitvoeren van het onderhoud aan 
voorzieningen zijn hiervan voorbeel-
den. Het mes snijdt daarmee aan 
twee kanten: het bevordert het imago 
van de organisatie en biedt per-
spectieven voor zinvolle en sociale 
activiteiten voor de cliënten. 

Van de huidige zorgorganisaties zal 
deze nieuwe ordening veel wendbaar- 
heid vragen. Zij zullen een keuze 
moeten maken in welke buurten zij 
wel of niet actief willen gaan opere-
ren, met welke andere organisaties 
zij daarbij samenwerken en welke 
activiteiten en services zij willen aan-
bieden. Dit kan per buurt verschil-
len. Ook zullen zij hun organisatie 
daartoe anders moeten inrichten en 
hun medewerkers voldoende ruimte 
en bagage meegeven. 

Een specifieke puzzel voor veel be- 
stuurders is de groep cliënten voor 
wie ‘leven in een beschermde om-
geving’ cruciaal is (in termen van 
AWBZ bekostiging: cliënten die een 

indicatie hebben voor ZZP 3/4). Voor 
deze cliënten zullen collectieve voor-
zieningen, zoals continu toezicht, 
van belang blijven en zal (volledige) 
integratie in de buurt niet altijd mo-
gelijk zijn. Wanneer besloten wordt 
het wonen van deze cliënten niet 
langer via de AWBZ te financieren, 
zal dit belangrijke consequenties 
hebben voor de wijze waarop ‘het 
leven in een beschermde omgeving’ 
vorm gegeven kan worden. De vraag 
rijst of dit nog wel gecentraliseerd 
kan of dat het juist meer in kleine 
eenheden in (of uit!) de buurt, zoals 
bijvoorbeeld bij Fokuswonen of 
op zorgboerderijen, moet worden 
ingericht.

3.2 Verdergaande specialisatie 
voor cliënten met een inten-
sieve, complexe zorgvraag 

Een deel van de huidige cliënten die 
in langdurige zorg zijn, hebben tijde-
lijk een zware, intensieve zorgvraag. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
tijdelijke specialistische zorg, waarbij 
de inzet is de patiënt van opname in 
het ziekenhuis, via (geriatrische) re-
validatie in het verpleeghuis tot zorg 
thuis, zo effectief en efficiënt moge-
lijk te ondersteunen. Deze specialis-
tische zorg zal ook steeds meer thuis 
worden geboden. Daarvoor wordt 
de samenwerking met de eerste lijn 
gezocht en worden er nieuwe dien-
sten aangeboden, zoals bijvoorbeeld 
consulten door verpleeghuisartsen 
of assistentie door gespecialiseerde 
verpleegkundigen. 

Naast een tijdelijke intensieve zorg-
vraag bestaan er ook langdurige 
intensieve zorgvragen, bijvoorbeeld 
bij ouderen met meerdere chronische 
aandoeningen of mensen met een 
zware handicap. Ook voor deze 
zorg is er sprake van verdergaande 
specialisatie en komen tal van 
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“De kracht van en voor mensen 
is vaak groter dan we denken, 
is in wederkerigheid te geven en 
te krijgen en is aan te boren als 
wordt aangesloten op wat men kan 
en wil bereiken. Uiteraard is de 
zelfredzaamheid soms ook eindig, 
beperkt en afnemend. Dit vraagt 
signalering, ondersteuning en soms 
drang en dwang. 

”  
Ids Thepass, voorzitter Raad van 

Bestuur Laurens, VVT, Rotterdam

“De ontwikkelingen scheppen 
uitdagingen voor het organiserend 
vermogen van instellingen. Er zal 
behoefte gaan ontstaan aan andere 
vormen van samenwerking, andere 
netwerken en nieuwe businessmo-
dellen. De vraag wordt wie deze 
handschoen gaat oppakken en zich 
verantwoordelijk gaat voelen. De 
gemeentes zullen hun eigen visie 
hebben, maar wie gaat de regie 
voeren? 

”  
Rob van Dam, voorzitter Raad van 

Bestuur Osiragroep, VVT, Amsterdam



samenwerkingsvormen tussen GGZ, 
ouderenzorg, verstandelijk gehandi-
captenzorg en medisch specialisti-
sche zorg tot stand. Door hun kennis 
te bundelen kunnen zij de kwaliteit 
en effectiviteit van zorg aan deze 
kwetsbare groep cliënten verhogen. 

Bestuurders wijzen er op dat voor 
een aanzienlijk deel van de cliënten 
in de langdurige specialistische zorg 
er vrijwel geen sprake is van zelfred-
zaamheid; de geboden zorg staat in 
het teken van het laatste perspectief 
en niet in het teken van het ‘repare-
ren’ van een tijdelijke terugval. Dat 
laat onverlet - of bevestigt ook - dat 
voor de ondersteuning van deze 
groep cliënten, een groter beroep op 
familie en buurt, waaronder bijvoor-
beeld andere ouderen, noodzakelijk 
is. Zowel zorgverleners als burgers 
zijn dit nog onvoldoende gewend. 
Om een zinvolle ondersteuning tot 
stand te brengen, worden creatieve 
oplossingen gezocht, die aansluiten 
bij de voorkeuren van familie, vrij-
willigers en cliënten.

Bestuurders verwachten dat in de 
gespecialiseerde, intensieve zorg de 
thema’s ‘zinnige zorg’ en ‘shared-
decision-making’ meer centraal komen 
staan. Door het uitgangspunt ‘kwaliteit 
van leven’ centraal te stellen, zullen 
meer dan nu het geval is zorgprofes-
sionals met de cliënt en zijn familie 
overleggen welke behandeling en 
ondersteuning zinvol en gewenst is. 
Enkele bestuurders merken op dat 
ondanks alle pogingen die zullen 
worden gedaan om de langdurige 
zorg voor deze groep cliënten zo 
goed mogelijk in te vullen, dit niet 
een hoge kwaliteit van leven garan-
deert. Dit wordt, zo geven zij aan, 
nog onvoldoende door de maatschap-
pij en de omgeving van de cliënt 
onderkend dan wel geaccepteerd; 
we kunnen tegenwoordig heel veel 

maar accepteren dat er ook een grens 
is aan wat we kunnen doen, is haast 
‘not done’. Voor de langdurige zorg 
betekent dit dat de verwachtingen 
soms onrealistisch hoog gespannen 
zijn. Het zou volgens deze bestuur-
ders goed zijn als de politiek zich 
hier ook explicieter over zou uitspre-
ken: het houdt letterlijk en figuurlijk 
ergens op.

Een aantal organisaties heeft aanslui-
tend op bovengenoemde ontwikke-
lingen de ambitie om ‘productleider’ 
of ‘kenniscentrum’ langdurige zorg 
te worden. In de langdurige zorg ligt 
er een belangrijke uitdaging om het 
methodisch, evidence-based werken 
te versterken. In de verschillende 
sectoren van de langdurige zorg zijn 
er meerdere trajecten in gang gezet 
om dit in samenwerking met uni-
versiteiten en hogescholen te inhoud 
te geven. Onze ervaring is dat een 
opstelling in de rol van productleider 
of kenniscentrum in de praktijk niet 
eenvoudig is; het vraagt een nauwe 
samenwerking met andere kennis-
centra, veel aandacht voor onder-
zoek, het invullen van een consul-
tatie- en adviesfunctie, en manieren 
om valide kennis over aandoeningen 
en bijbehorende(kosten)effectieve 
behandelmethoden op te bouwen 
en beschikbaar te maken. Dit stelt 
bijzondere eisen aan medewerkers en 
financiële middelen. 

3.3 Epifytische samenwerking 

De hierboven beschreven opstellin-
gen lopen uiteraard in elkaar over. 
Cliënten in de buurt kunnen al dan 
niet tijdelijk gebruik maken van 
gespecialiseerde zorg. De kennis, 
dienstverlening en faciliteiten kunnen 
in elkaars domeinen worden ingezet. 
Zo ontstaan ‘lagen’ van dienstver-
lening dichtbij en in de regio; van 
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“Er is meer vraag naar gespe-
cialiseerde zorgvoorzieningen voor 
zwaardere doelgroepen, zoals VIC-
workhomes (Very Intensive Care) 
voor cliënten met moeilijk verstaan-
baar gedrag en woonvormen voor 
mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH). Deze doelgroepen 
vereisen gespecialiseerd personeel, 
bijzondere woonvoorzieningen en 
het hanteren van specifieke metho-
dieken. Eigenlijk is er sprake van een 
vergelijkbare ontwikkeling in de Care 
als in de Cure naar concentratie van 
(topklinische) faciliteiten. 

”  
Geranne Engwirda, lid Raad van 

Bestuur, ’s Heeren Loo, 
Gehandicaptenzorg, Amersfoort

 Naar een andere opstelling in 2017



algemeen tot gespecialiseerd en ge-
concentreerd. Voor welke opstelling 
een instelling ook kiest, het betekent 
sowieso een fundamentele wijziging 
in de zorg- en dienstverlening én de 
organisatie hiervan. Voor wat betreft 
de organisatie van de dienstverlening 
staat het voor bestuurders vast dat 
om de cliënten daadwerkelijk goed 
antwoord op hun zorgvraag te kun-
nen bieden, samenwerking noodza-
kelijk is.

Bij de wijkgerichte zorg ligt vooral 
de nadruk op samenwerking met 
organisaties die aanvullende dien-
sterlening of expertise bieden. Naast 
samenwerking is er overigens ook 
plaats voor competitie en dat wordt 
vaak ook wenselijk geacht omdat 
dat de keuzevrijheid van de cliënt 
vergroot en de eigen organisatie 
scherp houdt. De mate van compe-
titie is afhankelijk van onder andere 
de grootte, de geografische ligging 
van de ‘buurt’ en de inhoud van de 
zorg. Zo kan sprake zijn van compe-
titie tussen organisaties, maar kan 
bijvoorbeeld bij de acute dag- en 
nachtzorg door dezelfde organisaties 
worden samengewerkt in één dienst. 

Samenwerking is ook essentieel in 
de gespecialiseerde zorg. Partners 
worden onder andere gevonden 
bij ziekenhuizen of bij de GGZ. 
Uiteraard wordt samengewerkt met 
de eerste lijn bij (de overgang naar) 
zorgverlening thuis. Samen met uni-
versiteiten en hogescholen worden 
onderzoekslijnen opgezet om de zorg 
meer op evidence-based principes te 
stoelen en de (nieuwe) medewerkers 
adequaat te scholen. 

Ondanks intensivering van samen-
werkingsverbanden, verwachten de 
bestuurders in het algemeen niet dat 
de schaalvergroting en integratie, die 
de afgelopen jaren in de langdurige 

zorg heeft plaatsgevonden, verder 
zal doorzetten. Het vizier wordt 
vooralsnog gezet op informele doch 
niet vrijblijvende samenwerking, 
die decentraal wordt georganiseerd 
met een grote verantwoordelijk-
heid voor (teams van) medewerkers. 
Verankering, herkenbaarheid en 
organisatievermogen is zowel in de 
buurt als in de specialistische zorg 
noodzakelijk om de vraag van de 
buurt in te vullen en combinaties 
van diensten, waaronder zorg, aan 
te bieden. Dat vereist een decentrale 
organisatie, waarbij medewerkers 
en direct leidinggevenden in staat 
worden gesteld zelf beslissingen te 
nemen over de inhoud en omvang 
van de te verlenen ondersteuning 
én met wie hiervoor het beste kan 
worden samengewerkt. Dat is voor 
veel medewerkers een grote over-
gang, die andere vaardigheden vergt. 
In deze meer op decentrale samen-
werking gerichte partnerschappen 
past de regionale benadering niet 
meer die veel grotere zorgorganisa-
ties veelal hanteerden. De invalshoek 
voor besturing wordt in de toekomst 
gevormd door de ‘product-markt-
combinaties’, die met eigen accenten 
overal kunnen worden geboden en 
met een lokaal herkenbare naam en/
of algemeen ‘label’ worden geduid.

Deze nieuwe informele doch niet 
vrijblijvende samenwerkingsvorm 
die instellingen voor langdurige zorg 
steeds meer zullen gaan vormgeven, 
hebben wij de naam ‘epifytische 
samenwerking’ gegeven. Een epifyt is 
een plant die groeit op andere plan-
ten of bomen om dichter bij het licht 
te komen. Een epifyt is nadrukkelijk 
geen parasiet en voedt zich dus niet 
via de boom of plant waar deze op 
groeit. De epifyt is ook geen concur-
rent: het drukt de plant of boom 
waar het op groeit niet weg en brengt 
deze ook geen schade toe. Daar waar 
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de boom een levensvatbaar plekje 
biedt, zal de epifyt zich kunnen nes-
telen en ontwikkelen. De epifyt kan 
speciale vogels aantrekken die zich 
weer voeden aan de epifyt en zorg 
dragen voor verspreiding van zaden 
van zowel de epifyt als van de boom 
of plant waar deze op groeit. Samen 
vormen zij een verrijking voor elkaar 
én voor de natuur. 

Nieuwe partnerschappen in de zorg 
worden aangegaan in de vorm van 
informele netwerken die elkaar 
versterken en waarde voor de cliënt 
en zijn of haar omgeving toevoegen. 
Zij bevorderen dat de ondersteuning 
van de cliënt effectiever wordt, meer 
gericht op kwaliteit van leven in 

combinatie met zelfredzaamheid en 
participatie. Nieuwe partnerschappen 
kunnen ook publiek/private samen-
werkingsverbanden zijn die voor-
heen niet bestonden en op het eerste 
gezicht wellicht ook niet zo voor de 
hand liggen.

De governance is bij de epifythische 
samenwerking een nog uit te werken 
vraagstuk. De ankerpunten zijn wel 
duidelijk: De samenwerking moet 
in de eerste plaats waarde toevoegen 
aan de cliënt en in de tweede plaats 
ook aan de afzonderlijke partners. 
De epifytische samenwerking is een 
ontdekkingstocht waarbij, zo leert 
de ervaring, opvallend veel energie 
vrijkomt. Wellicht komt dit doordat 

medewerkers zo beter in staat gesteld 
worden om datgene te realiseren 
waarvoor zij ooit in de zorg zijn gaan 
werken, namelijk het zo goed moge-
lijk ondersteunen van mensen die het 
leven, al dan niet tijdelijk, niet meer 
(geheel) zelf aankunnen. 
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4  De belangrijkste innovatiethema’s in de langdurige zorg  

Zoals eerder opgemerkt is de langdu-
rige zorg een innovatieve sector. Wij 
hebben dan ook onze kans gegrepen 
en de bestuurders gevraagd welke 
innovatiethema’s boven aan hun 
agenda staan, gezien hun verwach-
tingen over de ontwikkelingen in de 
langdurige zorg. Vier echte innova-
tiethema’s springen eruit: 

1. De innovatie van zorg- en dienst-
verleningsarrangementen staat bij 
de bestuurders met stip op num-
mer één. 

Naast deze focus op innovatieve 
zorg en dienstverlening worden 
drie innovatiethema’s genoemd die 
voorwaardelijk zijn om de noodzake-
lijke omslag in denken en werken te 
kunnen maken: 

2. De digitale transformatie van 
de organisatie zal nieuwe samen-
werkingsvormen mogelijk maken, 
waarmee de cliënt en haar omge-
ving als leidende partij kunnen 
optreden en de betrokken zorg-
verleners goed kunnen inspringen 
op de actuele behoefte aan zorg en 
ondersteuning. 

3. Innovatie van het personeels-
beleid: nieuwe zorgvormen en 
nieuwe werkwijzen doen een heel 
ander beroep op medewerkers. Het 
realiseren van de noodzakelijke 
kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit 
van medewerkers in weerwil van 
een moeizame arbeidsmarkt, is 
volgens de bestuurders van cru-
ciaal belang en verdient dan ook 
nadrukkelijke aandacht. 

4. Vrijwel alle bestuurders noemen 
innovatie vastgoed als een belang-
rijk thema voor de komende tijd. 
Buurt- en wijkgerichte zorg vraagt 
 om andere faciliteiten dan intra-
murale zorg. Een hierbij passende 
en financieel verantwoorde vast- 

goedstrategie is dan ook een be-
langrijk innovatiethema. 

Alle vier de thema’s laten we hieron-
der uitgebreider de revue passeren.

4.1 Innovatie van zorg- en 
dienstverlening

De bestuurders geven een hoge prio-
riteit aan innovatie van de dienstver-
lening aan hun cliënten. In de buurt 
zal in samenspel met andere organi-
saties de dienstverlening meer geïnte-
greerd en persoonsgericht worden 
geboden. Uitgangspunt hierbij is de 
zorgvraag van de cliënt en de wer-
kelijke behoefte aan ondersteuning, 
waarbij zelfredzaamheid en eigen 
regie voorop staan. Voorbeelden van 
nieuwe dienstverleningsvormen zijn 
de introductie van het concept ‘de 
buurt’ of ‘het dorp’, de ‘buurtzuster’ 
en ‘het huis van de wijk’. Daarbij 
wordt tussen de verschillende 
organisaties nauw samengewerkt 
en wordt het grote aantal enkelvou-
dige diensten teruggebracht tot een 
voor de klant overzichtelijk aantal. 

4  De belangrijkste innovatiethema’s in de langdurige zorg 19Footer Right; Document Title Akkurat Bold 6.5pt; maximum 1 line

“Wij leveren in het ‘Huis van de 
wijk’ met een aantal partijen een 
nieuwe manier van zorg die een 
combinatie vormt van drie zorgcon-
cepten, zorg in de buurt, de FACT-
werkwijze voor zorgmijdende cliënt-
en en een integrale wijkvoorziening. 
Een team van zorgverleners levert 
van daaruit zorg op maat en vindt en 
versterkt elkaar. Deze teams hebben 
ook een signalerende functie in de 
wijk en bieden collectieve arrange-
menten. 

”  
Sjef Vermeulen, bestuurder Mensana, 

langdurige GGZ, Venlo



Bestuurders zijn van mening dat juist 
door integrale producten aan te bie-
den er een veel hogere toegevoegde 
waarde geleverd kan worden, zowel 
aan de klant, de financier (gemeente 
en/of zorgverzekeraar) als aan de 
maatschappij (preventie). 

Digitale ondersteuning van zorgpro-
cessen vormt bij deze samenwerking 
een belangrijke randvoorwaarde. 
Immers, wanneer de mogelijkheden 
van de beeldtelefoon, het patiënt-
dossier en andere technologische 
ondersteuning adequaat worden 
ingezet, biedt dit mogelijkheden om 
de zorgverlening meer persoonlijk en 
in afstemming met sociale netwerken 
en andere organisaties aan te bieden. 
Ook biedt het mogelijkheden om de 
ondersteuning aan cliënten op heel 
andere manieren vorm te geven (zie 
paragraaf 4.2). 

Voor de traditionele groep van inten-
sieve, complexe cliënten verwachten 
bestuurders dat de kwaliteit van 
dienstverlening verder zal toenemen 
door methodisch werken en meer 
aandacht voor kennismanagement. 
Daarbij is men op zoek naar weten-
schappelijk onderbouwde metho-
dieken en manieren om beschikbare 
kennis beter te benutten. Door meer 
evidence-based te gaan werken kan 
kwaliteit beter inzichtelijk gemaakt 
worden en kan beter gestuurd 
worden op de afgesproken kwaliteit. 
Om deze doelstellingen te bereiken 
participeren instellingen in weten-
schappelijk onderzoek en wordt er 
in netwerken samengewerkt met 
universiteiten en hbo-instellingen. 
De innovatie heeft hierbij vooral 
betrekking op verbeteren van het 
kennismanagement: Het versnellen 
van de omlooptijd van de cyclus 
verwerven, toepassen, evalueren 
en aanpassen van de toepassing van 
kennis en vaardigheden. Dit vraagt 

een meer resultaatgerichte benade-
ring en een ingrijpende cultuuraan-
passing binnen de zorginstellingen. 
Daarnaast voorzien bestuurders 
samenwerkingsverbanden tussen in-
stellingen die elkaars expertise aan-
vullen, zoals VG en GGZ en VG en 
Jeugdzorg. Voorwaarde hierbij is dat 
de betrokken instellingen gemeen-
schappelijke resultaten kunnen be-
noemen in een heldere rolverdeling: 
resultaatgericht werken in termen 
van geld en effectiviteit van inzet. 

Veel van bovengenoemde samenwer-
kingsvormen, zowel in de buurt als 
in de keten, krijgen nu vorm in pilots 
en experimenten. De komende jaren 
is een verdere uitrol van belang. Be- 
stuurders zetten, gezien de te ver-
wachten ontwikkelingen, hoog in op 
‘operational excellence’. Zij willen 
dat hun organisatie aan de voorkant 
vraaggestuurd werkt, vanuit de spe-
cifieke behoefte van de cliënt, klant-
gericht en kleinschalig, en zo zorg 
op maat levert (‘customer intimacy’). 
Zorg is mensenwerk. De kwaliteit 
van de dienstverlening wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de 
attitude en relatie van de zorgprofes-
sional met de cliënt. Daarnaast wordt 
veel verwacht van het verhogen van 
de taakverantwoordelijkheid (eige-
naarschap terug op de werkvloer) 
en het meer standaardiseren van 
begeleiding en zorgprocessen. Dit 
moet leiden tot een betere kwaliteit. 
Bestuurders verwachten van hun 
managers/middenkader dat zij zich 
de komende jaren gaan ontwikkelen 
tot maatschappelijk ondernemer en 
zo in staat zullen zijn de gewenste 
verandering met ziel en zakelijkheid 
tot stand te brengen. 
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6 De integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en 
bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.
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4.2 Digitale transformatie 

Vrijwel alle bestuurders noemen 
digitale transformatie als het be-
langrijkste thema de komende jaren 
om de aard en kwaliteit van de 
zorg- en dienstverlening te innove-
ren. Digitale transformatie is hot, 
wereldwijd, in vrijwel alle sectoren 
en ook in de zorg. Niet het gebruik 
van digitale tools is uniek, maar de 
snelheid waarmee nieuwe functiona-
liteit wordt ontwikkeld en de tools 
worden ingebed in de organisatie. 

Met de inzet van social media, slim-
me devices, cloudtechnologie en ‘big 
data’ worden diensten anders vorm-
gegeven of hele nieuwe diensten ge-
boden. Ook cliënten en hun naasten 
maken steeds vaker gebruik van de 
laatste technologie, zoals smartpho-
nes, tablets en internet-TV, waardoor 
de verwachtingen van en de commu-
nicatie met cliënt en zijn omgeving 
drastisch wijzigen. Op deze wijze 
leidt de toepassing van digitale tools 
tot radicaal andere businessmodel-
len en ingrijpende wijzigingen in de 
prestaties van zorgorganisaties. 

De nieuwe informatietechnologie 
wordt steeds meer ingezet in de zorg- 
en dienstverlening om de behoefte 
en vragen van de klant beter te leren 
kennen, het concept van partner-
schap met de cliënt en anderen 
te faciliteren en de coördinatie en 
uitvoering van de zorgverlening en 
behandeling te verbeteren. Ook bij 
de ondersteunende processen speelt 
digitale technologie een belangrijke 
rol. Het vormt een voorwaarde om 
deze processen zo ‘lean en mean’ mo-
gelijk in te richten waardoor er meer 
geld en capaciteit beschikbaar blijft 
voor de primaire dienstverlening. 

eHealth; digitale toepassingen in 
de zorg- en dienstverlening 
De ondersteuning van de zorg aan 
cliënten met behulp van digitale 
hulpmiddelen wordt ook wel aange-
duid met eHealth (zie figuur 2) 
In de langdurige zorg richten veel 
digitale toepassingen zich op het 
vergroten van de eigen regie en zelf- 
redzaamheid van cliënten en het 
coördineren van de hulp vanuit 
sociale netwerken.

Domotica6 maakt het mogelijk om 
handelingen over te nemen van 
een gebruiker. Voorbeelden zijn het 
automatisch doorspoelen van toilet 
of urinoir en eventueel reiniging 
van de toiletbril als de gebruiker 
is opgestaan, het aanvullen van de 
keukenvoorraad en plaatsen van een 
bestelling via internet bij de super-
markt, het uitschakelen van gas bij 
geen gebruik, het openen van gordij-
nen, hulp bij opstaan uit de stoel of 

een elektronisch slot bedienen. Een 
belangrijke rol van domotica in de 
samenwerking met zorgverleners is 
het monitoren van levensfuncties van 
de cliënt en leefpatroonherkenning, 
het signaleren van ongeregeldheden, 
bijvoorbeeld alarmering van buren 
of de centrale zorgpost wanneer de 
cliënt langere tijd niet meer beweegt. 
Tot voor kort waren deze diensten 
voor een belangrijk deel gebonden 
aan de infrastructuur van (ver)
nieuw(d)e gebouwen. Verwacht 
wordt dat bedrijven als Apple, 
Google, Philips en Microsoft steeds 
meer de huiskamer binnenkomen 
met producten en diensten die audio, 
video, internet, huishoudelijke ap-
paratuur, alarmsystemen en spraak-
communicatie met elkaar verbinden 
(“iHome domotica”). Op deze wijze 
komen voor iedere burger, waar-
onder de zorgvrager, deze diensten 
beschikbaar.

Figuur 2: Diverse toepassingen van eHealth voor de ondersteuning van het 
zorgproces (naar Gartner)
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7 In pilot toegepast door Nieuw Unicum om patiënten met MS te ondersteunen.
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Naast domotica is de beeldtelefoon 
in opkomst, waarmee op afstand 
tussen cliënt en zorgverlener wordt 
gecommuniceerd. Daarmee kan het 
moment van contact tussen zorgvra-
ger en zorgverlener gerichter plaats-
vinden en wordt reistijd voorkomen. 
Vooral thuiszorgorganisaties bieden 
nu al combinaties van domotica- en 
beeldtelefoondiensten aan. Zo be-
dient een enkele organisatie inmid-
dels 15 tot 20% van haar cliënten via 
domotica en beeldbellen, veelal tot 
tevredenheid van alle betrokkenen. 
Deze diensten worden vaak verleend 
vanuit een zorgcentrale. De huidige 
zorgcentrales zijn nu veelal een 

onderdeel van één zorginstelling. In 
verschillende regio’s bestaan er plan-
nen om een zorgcentrale regionaal 
op te zetten, waarbij de diensten 
geleverd worden aan cliënten van alle 
zorginstellingen die actief zijn in de 
betreffende regio. De zorgcentrale 
zou dan de vorm van een coöperatie 
kunnen krijgen. Een aantal instel-
lingen werkt samen met private 
partners als beveiligingsbedrijven 
die al over de voor een zorgcentrale 
benodigde en schaalbare technische 
infrastructuur beschikken. Een grote 
slag kan worden gemaakt als er een 
direct contact tussen hulpvrager en 
hulpverlener kan worden gelegd. 
Onlangs lanceerde Sensire beeldbel-
len via de iPad waarbij klanten op 
elk moment beeldcontact kunnen 
maken met de wijkverpleegkundige 
of de zorgcentrale als hij iets wil 
vragen over zijn gezondheid. Ook de 
mantelzorger kan hiervan gebruik 
gaan maken. Daarnaast wordt veel 
verwacht van farmaceutische tele-
zorg. Hiermee kan onder andere 
worden bewaakt dat medicatie vol-
gens het daarvoor bedoelde patroon 
wordt gebruikt.

Voor een verdere integratie van 
eHealth worden proeftuinen inge-
richt om het gecombineerd gebruik 
van een beeldtelefoon en e-Dossier 
te verkennen.7 De kern van deze 
toepassing bestaat uit een recht-
streekse beeldverbinding tussen de 
cliënt en de zorgverlener via internet, 
aangevuld met een persoonsdossier 
dat gelijktijdig aan beide zijden op 
het scherm zichtbaar is. Nadat de 
verbinding is gelegd, kan de zorg-
verlener snel inzicht krijgen in de 
gezondheidssituatie en ondersteu-
ningsbehoefte van de cliënt. Ook 
wordt gekeken naar mogelijkheden 

om de functies van domotica in de 
woning van de cliënt op afstand te 
kunnen bedienen.

De bestuurders beschouwen 
domotica en beeldbellen als een 
strategisch thema, essentieel om 
hun cliënten beter te bedienen en 
verwachten dat de komende jaren 
deze dienstverlening snel zal gaan 
groeien. Bestuurders benoemen 
daarnaast de doorontwikkeling van 
het elektronisch cliënten dossier 
(ECD). Het ECD in combinatie met 
een persoonlijk zorgdossier zou de 
komende jaren vooral beter ingericht 
moeten worden ter ondersteuning 
van het behalen van de doelen in het 
zorgplan van de cliënt. Betere onder-
steuning van methodisch werken, 
zorglogistiek, integratie van kennis, 
verbeteren van de communicatie met 
de cliënt en haar mantelzorger en ter 
ondersteuning van ketenzorg. 

Er is inmiddels een hele verscheiden-
heid aan systemen ontwikkeld om 
cliënten meer eigen verantwoorde-
lijkheid te geven, de zelfredzaam-
heid te vergroten en de coördinatie 
van zorg en ondersteuning buiten 
de zorginstellingen te verbeteren. 
Voorbeelden om bijvoorbeeld de 
mantelzorg beter te coördineren 
zijn: Mantelplan.nl, ShareCare.nl, 
Helpjemee.nl en weHelpen.nl, die 
zorgvragers en zorgaanbieders, zowel 
familieleden, buren, vrijwilligers en 
professionele hulp bij elkaar brengen, 
bijvoorbeeld via het delen van een 
agenda, intekenen op ondersteuning 
en een persoonlijk dagboek voor de 
cliënt. 

Daarnaast worden in hoog tempo 
tal van toepassingen voor de zorg 
ontwikkeld en beschikbaar gesteld in 
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de vorm van apps of internetmodu-
les, bijvoorbeeld voor communicatie 
voor mensen die moeite hebben met 
spreken, lezen of zien (voice-over) of 
voor oefeningen (serious gaming). 
Ook passen zorgorganisaties steeds 
vaker social media toe om te com-
municeren met cliënten of hun 
sociale netwerken. Tenslotte is tele-
medicine in opkomst, het monitoren 
van lichaamsfuncties via devices 
(bijvoorbeeld het meten van gluco-
sewaarden) of sensoren in luiers, die 
allerlei nieuwe toepassingen mogelijk 
maken. 

Uiteraard grijpt de toepassing van deze 
digitale technologie ver in, in de 
persoonlijke levenssfeer van cliënten. 
Daar dient terdege rekening mee 
gehouden te worden. De huidige er-
varingen leren echter dat ondanks dit 
‘big brother’-effect, cliënten zelf over-
wegend positief staan tegenover de 
toepassing van deze technologie. Zo 
zijn er cliënten die vragen: ‘Mag ik 
mijn vriendin weer terug?’. Zij doelen 
daarmee op de verpleegkundige in 
de zorgcentrale achter de camera.

Digitalisering van de onder- 
steunende processen 
Bestuurders voorzien de komende 
jaren tevens een herinrichting van de 
ondersteunende processen. Sleutel-
woorden hierbij zijn het centraal 
stellen van de interne klant, het 
maximaliseren van de waarde voor 
deze interne klant, procesintegratie 
en ‘lean en mean’ inrichten, zodanig 
dat met zo min mogelijk kosten 
maximale waarde geleverd kan 
worden aan de interne klant. Kortom 
de bestuurders voorzien, dat onder 
druk van slinkende budgetten, de 
komende jaren de ondersteunende 
afdelingen zich gaan ontwikkelen tot 
business partner voor het primaire 
(zorg)proces. De extramuralisering 
geeft een extra impuls aan deze 

ontwikkeling, aangezien de interne 
klanten steeds vaker ver van de 
ondersteunende diensten verwijderd 
zullen zijn.

Sommige zorgorganisaties heb-
ben bijvoorbeeld hun hr-functie al 
in grote mate gedigitaliseerd met 
Employee Self Service (ESS) en 
Management Self Service (MSS). Het 
monitoren van de ontwikkeling van 
medewerkers en het toetsen van hun 
vaardigheden kan daarmee bijvoor-
beeld uitstekend worden onder-
steund. Vanuit de hr-systemen wordt 
de strategische personeelsplanning 
ondersteund, door een meerjarenra-
ming van de personeelssamenstelling 
af te leiden en deze af te zetten tegen 
het verwachte personeelsbestand. 
Daarmee wordt de opleidingsbehoef-
te en de vacatureruimte op termijn 
helder. In toenemende mate worden 
ook social media ingezet om nieuwe 
medewerkers te werven. 

4.3 Innovatie van 
personeelsbeleid

De zorg is mensenwerk. Medewerkers 
zijn dan ook van cruciaal belang om 
de zorg- en dienstverlening te kun-
nen innoveren. Bestuurders geven 
aan dat personeelsbeleid zelf ook een 
domein is waar de komende jaren 
doelgericht geïnnoveerd zal gaan 
worden: met ‘oude’ middelen komen 
we er niet. De andere visie op zorg 
en aanpassingen in de besturing, 
waarbij verantwoordelijkheden lager 
in de organisatie belegd worden, 
vraagt een vertaling in beschikbare 
capaciteiten, competenties, attitude 
en cultuur. Bestuurders noemen de 
volgende vier aandachtsgebieden: 

n    Strategische personeelsplanning: 
het bepalen van de toekomstige 
kwalitatieve en kwantitatieve capa-
citeit aan medewerkers.

4  De belangrijkste innovatiethema’s in de langdurige zorg 

n    Regie nemen bij opleiden van 
(nieuwe) medewerkers: het inrich-
ten van leerhuizen of academies.

n    Het nieuwe leren: toepassing van 
e-Learning en digitale technologie 
om kennis en vaardigheden up to 
date te houden.

n    Flexibele inzet van personeel.

Strategische personeelsplanning 
Op dit moment zijn de mogelijk-
heden voor het aantrekken van 
voldoende talentvol, gekwalificeerd 
en vooral ook gemotiveerd personeel 
lokaal zeer verschillend. In de ene 
regio is het geen probleem, terwijl in 
andere, vooral stedelijke gebieden, 



8 Zie bijvoorbeeld https://www.coursera.org/#course/communitychange, een voorbeeld van een gratis online cursus aangeboden door de John Hopkins University. Coursera 
is een Online Education Startup, die zich richt op het hoger onderwijs en een stormachtige groei doormaakt.
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de jaarlijkse uitstroom hoog is en het 
moeilijk is nieuwe medewerkers aan 
te trekken. Bestuurders verwachten 
dat zodra de economie weer aan-
trekt, de werving van medewerkers 
over de hele breedte van de sector 
een probleem zal worden. Het wordt 
dus heel belangrijk om medewerkers 
nog meer te binden aan de sector en 
aan de organisatie. De bestuurders 
zijn er van overtuigd dat de zorg de 
komende jaren behoefte blijft houden 
aan talentvolle zorgprofessionals met 
passie voor hun vak. Er zal vooral 
behoefte ontstaan aan hooggeschool-
de generalisten, die in staat zijn om 
invulling te geven aan zelfsturing en 
klanten en hun sociale netwerk te 
kunnen begeleiden bij het verhogen 
van zelfredzaamheid en zelfregie en 
zelfmanagement stimuleren. 

Nu al is er in de langdurige zorg 
veel meer aandacht dan voorheen 
voor de opbouw van de personele 
formatie in relatie tot de ontwikke-
ling van de cliëntenpopulatie en de 
kritieke functies van de organisa-
tie. De ontgroening en vergrijzing 
maken dat instellingen lange termijn 
personeelsbeleid ontwikkelen om 
ook de komende jaren verzekerd te 
zijn van voldoende aanwas van goede 
medewerkers voor alle kritieke func-
ties. Met dit doel hebben sommige 
organisaties carrièrepaden ontwik-
keld en hanteren zij bij selectie het 
uitgangspunt dat er vooral sprake 
dient te zijn van passie voor de zorg, 
‘groeipotentieel’ en bereidheid tot 
verdere scholing en ontwikkeling: 
meer dan de huidige capaciteiten 
staat bij de selectie de potentie en wil 
van kandidaten om nieuwe kennis en 
vaardigheden eigen te maken voorop.  
 

Regie nemen bij opleiding van 
medewerkers 
De bestuurders signaleren een kloof 
tussen de benodigde kennis en vaar-
digheden van medewerkers en de 
kwalificaties van afstudeerders aan 
de ROC’s en hbo-instellingen. Het 
aanbod van deze opleidingsinstituten 
sluit onvoldoende aan bij de vraag 
van de zorginstellingen. Om die 
reden ontwikkelen zorginstellingen 
zogenaamde leerhuizen en academies, 
waarin ze zelf de regie nemen om in 
samenwerking met de opleidings-
instituten nieuwe medewerkers 
adequaat op te leiden. 

Om het potentieel van de huidige  
medewerkers beter te kunnen 
benutten en hen mee te nemen in 
het ingrijpende transformatieproces 
is bewustwording een essentiële 
voorwaarde om de noodzakelijke 
gedragsverandering op gang te kun-
nen brengen. Bestuurders geven 
aan dat de huidige zorgprofessional 
gewend is te ‘zorgen voor’. Dit zal in 
toenemende mate gaan veranderen 
in ‘zorgen dat’. Om deze verandering 
op gang te brengen is meer nodig 
dan een management development 
programma met een accent op het 
verbeteren van de vaardigheden 
van het middenkader. In diverse 
instellingen wordt breed ingezet op 
bewustwording en gerichte gedrags-
verandering van alle medewerkers 
door middel van bijvoorbeeld ‘open-
space-bijeenkomsten’, inrichten 
van kenniskringen en vakgroepen. 
Dergelijke gedragsverandering is 
volgens de bestuurders essentieel om 
het potentieel van de huidige mede-
werkers in de vormgeving van de 
toekomstige zorg goed tot zijn recht 
te laten komen.

Het nieuwe leren 
De traditionele vormen van onder-
wijs worden aangevuld met de 
nieuwe mogelijkheden die digitale 
technologie biedt. Veel instellingen 
zijn al vertrouwd met vormen van 
E-learning. Een groot voordeel 
hiervan is dat medewerkers zichzelf 
kunnen trainen buiten de reguliere 
werkzaamheden om, op de momen-
ten dat het voor de betreffende 
medewerker het beste past. Soms is 
dat in werktijd en soms ook daar-
buiten. Daarover worden individuele 
afspraken gemaakt met medewer-
kers. Bestuurders verwachten, dat in 
lijn met ontwikkelingen elders in het 
onderwijs8, digitaal onderwijs ook in 
de langdurige zorg een belangrijke 
rol gaat spelen. 

Flexibele inzet van personeel 
Het flexibiliseren van de organisatie 
wordt ook vaak genoemd als onder- 
deel waarop het strategisch personeels-
beleid beleid zou moeten innoveren. 
Met dit flexibiliseren wordt dan 
gedoeld op het balanceren en snel 
kunnen inspelen op de soms conflic-
terende belangen van de organisatie, 
cliënt en medewerker. Inzicht in de 
steeds wijzigende verhouding tussen 
de vraag naar zorg en beschikbaar-
heid van zorgprofessionals speelt een 
belangrijke rol. Zorginstellingen rea-
geren hierop door meer en gedetail-
leerde informatie te verzamelen en 
daarnaast, binnen de planningska-
ders, medewerkers de mogelijkheid 
tot zelfroosteren te geven. Daarnaast 
willen veel instellingen gaan werken 
met een flexibele schil, om extra zorg 
die tijdelijk geleverd moet worden, 
op te kunnen vangen. Dit zijn mede- 
werkers die in dienst zijn van de 
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zorginstelling, waarmee aparte af-
spraken gemaakt zijn. Deze afspra-
ken kunnen te maken hebben met 
persoonlijke omstandigheden, een 
inwerk- of opleidingstraject, opdoen 
van werkervaring of in het kader van 
een carrièrepad binnen de instel-
ling. De pool van flexibel inzetbaar 
personeel krijgt zo een strategische 
functie en maakt het werken bij deze 
zorginstelling extra aantrekkelijk. 

4.4 Innovatie van vastgoed

De afgelopen jaren zijn de normatieve 
huisvestingscomponenten (NHC’s) 
als onderdeel van de bekostiging 
van de intramurale zorg ingevoerd. 
Daarmee hebben zorginstellingen 
meer keuzevrijheid gekregen om de 
zorg- en woonfuncties in te vullen. 
Volgend jaar zal voor de lichtste 
categorieën cliënten sprake zijn van 
scheiden van wonen en zorg. Zorg 
en wonen blijven voor alle catego-
rieën van cliënten van belang om een 
goede kwaliteit van leven te kunnen 
bereiken. Voor de cliënt is de kwali-
teit van de huisvesting en de locatie 
een sterk bepalend onderdeel bij de 
beslissing om zorg af te nemen bij 
de betreffende instelling. Innovatie 
van vastgoed is in die zin onlosma-
kelijk verbonden met het streven 
om de zorg- en dienstverlening te 
innoveren. 

Bestuurders hebben hun vastgoed 
portefeuilles geanalyseerd en, mede 
op basis van de lokale of regionale 
context waarin zij opereren, strate-
gische huisvestings- en vastgoed-
plannen gemaakt. Veel zorginstel-
lingen zijn voornemens een deel van 
het vastgoed af te stoten, vaak wel 
onder de voorwaarde dat de markt 
dat voldoende toelaat. Er worden 
met woningcorporaties en andere 
organisaties, waaronder de zorg, 
samenwerkingsafspraken gemaakt, 

“Vastgoed zorgt daarnaast ook 
voor positionering: wie bouwt die 
blijft.

”  
Anton Maas, bestuurder Sherpa, 

gehandicaptenzorg, Baarn

waarbij bijvoorbeeld gezamenlijk 
levensloopbestendige woningen en 
wooncomplexen worden ontwik-
keld. Uitgangspunt hierbij is dat de 
cliënten zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen en zo nodig 
meer zorg en ondersteuning kun-
nen krijgen. Andere zorginstellingen 
kiezen ervoor om vastgoed zelf te 
ontwikkelen. Zij ervaren in hun 
verzorgingsgebied weinig animo bij 
woningcorporaties om te participe-
ren. De corporaties houden daar vast 
aan driekamerwoningen, die ze ook 
aan andere groepen kunnen verhu-
ren. De cliënten van zorginstellingen 
hebben echter behoefte aan kleine, 
goedkope tweekamerwoningen, met 
een oppervlakte van duidelijk minder 
dan 70 m2 , waar eventueel ook een 
ziekenhuisbed in geplaatst kan wor-
den. Dergelijke compacte woningen 
kunnen onder de huursubsidiegrens 
blijven. Dit is juist voor de doelgroep 
heel belangrijk. Sommige bestuur-
ders merken op dat woningcorpora-
ties af zouden moeten stappen van 
hun rol van projectontwikkelaar en 
terug zouden moeten keren naar de 
sociale huisvesting.

4  De belangrijkste innovatiethema’s in de langdurige zorg 
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Durven innoveren vinden bestuur-
ders in de langdurige zorg belangrijk, 
zo blijkt ook uit de vele initiatieven 
waarmee zij invulling geven aan de 
transitie van de langdurige zorg. 
Over het tempo waarmee in proef-
tuinen en experimenten succesvol 
gebleken innovaties worden opge-
schaald en daadwerkelijk resultaten 
worden bereikt, zijn zij vaak minder 
tevreden. De stap van ‘fashionistas’ 
(veel enthousiasme en energie, leuke 
en goede kleinschalige experimen-
ten, maar sterk persoonsafhankelijk 
en meestal stand-alone uitgevoerd) 
naar ‘innovati’ (sterke overall visie op 
innovatie) dient ook in de langdurige 
zorg nog te worden gemaakt (zie 
figuur 3).

Uit internationaal onderzoek dat 
Capgemini Consulting recent heeft 
uitgevoerd samen met IESE Business 
School naar innovatie en leiderschap 
komt naar voren dat er geen ‘one 
size fits all’- oplossing bestaat voor 

succesvol organiseren van innovatie-
processen. Wel komen er een viertal 
belangrijke succes- en faalfactoren 
voor naar voren9: 

1. Doelgericht sturen van het inno-
vatieproces, met heldere doelen, 
duidelijke rollen en verantwoor-
delijkheden en een doeltreffend 
besluitvormingsproces rondom 
innovatie. Daarbij hoort een goed 
gedefinieerd proces om tijd en 
middelen te prioriteren en toe te 
wijzen aan innovatieprojecten en 
een uitgewerkte strategie om suc-
cesvolle innovatieprojecten op te 
schalen.

2. Bottom-up innoveren: Door me-
dewerkers en de klant te betrek-
ken bij het innovatieproces en 
zo een breed palet van behoeften 
en belangen mee te wegen bij het 
uitwerken van de innovaties.

3. Top-down de innovatie aanjagen: 
Bestuurders hebben een belang-
rijke rol bij het agenderen en 

9 Innovation Leadership Study, Capgemini Consulting & IESE Business School, 2012.
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Figuur 3: Ontwikkeling van innovatieve volwassenheid (naar onderzoek Capgemini 
Consulting in samenwerking met het MIT Center for Digital Business) 
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In de volgende paragrafen bekijken 
we aan de hand van deze vier facto-
ren de wijze waarop bestuurders in 
de langdurige zorg hier invulling aan 
geven.

5.1 Doelgericht sturen van het 
innovatieproces

Het sturen van innovaties correleert 
met gerapporteerde succescijfers voor 
innovatie. Dit doet vermoeden dat 
veel te winnen valt bij het verbete-
ren van de formele mechanismen 
voor het aansturen van innovatie: 
het definiëren van innovatiedoelstel-
lingen, het strak sturen op resultaten 
en het opschalen van innovaties zijn 
aspecten van innovatiemanagement 
die nadrukkelijk aandacht behoeven 
om meer resultaat uit investeringen 
in innovaties te halen. 

Over het algemeen vinden bestuur-
ders in de langdurige zorg het belang-
rijk om systematisch te innoveren. 
Met project- en portfoliomanagement 
borgen zij dat er alleen projecten 
worden gestart met een duidelijke 
verbinding met of bijdrage aan de 
organisatiestrategie. Deze projecten 
worden daarop gemonitord en 
geëvalueerd. 

Bestuurders hebben in het algemeen 
voor ogen waar hun organisatie in 
2017 op hoofdlijnen dient te staan. 
De wijze waarop de innovaties daarin 
 passen, op welke moment, in 
welke mate en met welk succes dit 
opgeschaald dient te worden, lijkt 
minder ingevuld. Dat sluit aan op 
de situatie dat er nieuwe speelvelden 
ontstaan waarbij vooral in onder-
linge afstemming met een groot 
aantal organisaties gezocht wordt 
naar nieuwe opstellingen. Hierbij 
wordt de koers werkende weg, 
lokaal gebonden tot stand gebracht.

Hoewel wij een groot voorstander 
zijn van ‘eerst experimenteren voor 
grootschalig institutionaliseren’, is 
het (hoe lastig ook) toch goed vanaf 
het begin opschaling voor ogen te 
hebben. Dit om teleurstellingen te 
voorkomen, zoals niet structureel te 
bekostigen zorg, ICT-systemen die de 
opschaling niet aankunnen, veilig-
heid die niet is geborgd, et cetera. 
Dit is geen gemakkelijke opgave 
omdat het haast tegenstrijdig is met 
wat een experimenteerfase zo leuk 
maakt. De creativiteit, de energie en 
het enthousiasme dat loskomt bij 
het experimenteren is enorm groot, 
juist omdat de belemmeringen van 
de dagelijkse werkelijkheid even aan 
de kant worden gezet. Dan ook kan 
er vrij verkend worden met mogelijke 
partners wat zij eventueel voor elkaar 
kunnen betekenen, al dan niet in een 
vorm van epifytische samenwerking. 
Toch komt er een moment waarop 
ook de experimenteerders, maar ze-
ker ook de cliënten, behoefte krijgen 
om de vruchten te plukken van de 
nieuwe mogelijkheden. Dan volgt een 
minder creatief proces: Gewoon weer 
hard werken en monitoren, ofwel 
alles wat nodig is om de innovatie 
succesvol te laten landen en te inte-
greren in de gehele organisatie.

Het meest gebruikte model voor 
opschalen van innovaties in de 
langdurige zorg is dat van afdelingen 
of teams die als innovatievoortrek-
kers, koplopers, kampioenen of 
ambassadeurs de innovaties trekken. 
Achterblijvers worden vervolgens 
actief ondersteund om succesvolle 
innovaties te implementeren. Vaak 
kiest men oplossingen als regiestruc-
turen, programmamanagement en 
ondersteuningsstructuren om inno-
vaties uit te werken en op te schalen. 
Opschaling van innovaties wordt 
echter maar door enkele van de door 
ons geïnterviewde bestuurders actief 

aanjagen van innovaties en zijn een 
belangrijke bron voor een innova-
tiecultuur waarin vernieuwende 
ideeën organisatiebreed geïmple-
menteerd kunnen worden.

4. Samenwerken met partners in 
een ecosysteem waarin innovaties 
tot wederzijds voordeel worden 
uitgewerkt.
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“In ons transitieproces is een 
helder punt op de horizon van het 
grootste belang en dat punt is gezet. 
De route ernaar toe zal echter geen 
geasfalteerde weg zijn met vooraf 
gedefinieerde halteplaatsen, maar 
een onherbergzaam gebied zonder 
vast gebaande paden. We maken 
samen een trektoch in plaats van 
een uitgestipte reis. 

”  
Peter Meijs, voorzitter Raad van 

Bestuur, SDW, Verstandelijk 
gehandicaptenzorg, Bergen op Zoom
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gemeten. Slechts sporadisch worden 
succesvolle toepassingen van best 
practices in de besturingscyclus 
meegenomen of wordt het midden-
management op implementatiever-
mogen van deze best practices beoor-
deeld. Naar ons idee is hier voor de 
sector, als het gaat om het plukken 
van de vruchten van goede innova-
tieve experimenten en proeftuinen, 
nog veel winst te halen.

5.2 Bottom-up innoveren 

De medewerkers worden door een 
aantal bestuurders als belangrijke 
aanjager en inspirator voor vernieu-
wing benoemd. Bestuurders herken-
nen en erkennen dat medewerkers 
beschikken over een buitengewoon 
belangrijk praktisch begrip van de 
cliënt, de externe omgeving van de 
organisatie en de verbeterkansen die 
daarin bestaan. 

Veel medewerkers beschikken over 
kennis en een professionele drive die 
cruciaal is bij het richting geven aan 
het innovatieproces. Een observatie 
van bestuurders is ook dat grote 
groepen medewerkers de ingezette 
transformatie positief waarderen en 
gemotiveerd zijn daar een bijdrage 
aan te leveren. 
De door ons geïnterviewde bestuur-
ders geven tegelijkertijd aan dat de 
veranderingen in de langdurige zorg 
veel van de medewerkers vergen. Een 
groot deel van de medewerkers is 
laag of middelbaar opgeleid, en blijft 
jarenlang voor dezelfde organisatie 
werken met onveranderde verwach-
tingen aan (de inrichting van) hun 
werk ten opzichte van het moment 
waarop ze ooit daarin gestart zijn. 
Zij werden veelal ook niet uitgedaagd 
om daarin te veranderen. Bij het 
vormgeven van het innovatieproces 
gaat het voor bestuurders er niet 
alleen om de medewerkers in het 

innovatieproces te betrekken. Het 
gaat hen er tegelijkertijd om, om 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
medewerkers te creëren en hun vaar-
digheden te vergroten. 

Het aansturen van innovatieproces-
sen binnen afdelingen is geen onder-
werp dat een zorgmanager er “even 
bij doet”. Het onderwerp vergt aan-
dacht, focus, kennis en tijd. Hoewel 
de naamgeving sterk varieert, kent 
een aantal zorginstellingen een rol 
die overeenkomt met de innovatie-
manager uit het bedrijfsleven. In een 
aantal grotere organisaties is gekozen 
om een innovatieafdeling op te zetten. 
De rol van de innovatiefunctionaris 
of -afdeling is voornamelijk facilite-
rend in plaats van sturend. Het is 
dus niet de bedoeling dat deze zelf 
vernieuwingen gaan verzinnen, in-
tegendeel. Het is aan hen om er zorg 
voor te dragen dat ideeën van mede-
werkers worden opgepikt, invulling 
te geven aan het procesmanagement, 
betrokken medewerkers te onder-
steunen en zorg te dragen voor goede 
communicatie over vernieuwingen 
richting medewerkers die niet direct 
bij de innovatie betrokken zijn. 

Door bestuurders wordt het inzicht 
gedeeld dat de cliënt een hoofdrol 
speelt bij innoveren in de langdurige 
zorg, burgers krijgen meer verant-
woordelijkheid en participeren actief. 
Bestuurders zijn ervan overtuigd dat 
denken vanuit de waarde voor de 
cliënt, een positief effect heeft op de 
(ervaren) kwaliteit van zorg en een 
gunstig effect heeft op de kosten. 
Desondanks geven bestuurders aan 
dat er in hun ogen nog steeds te 
weinig gebruik wordt gemaakt van 
de mening van de cliënten en hun 
familie bij het vormgeven van de 
(innovatie van de) dienstverlening. 
In veel gevallen is in het verleden 
ook niet of nauwelijks gevraagd wat 
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“Met andere vormen van bestu-
ring van de organisatie gaan we het 
in de toekomst niet redden. Het gaat 
vooral om innovatie en aanpassing 
van onze zorgprocessen. 

”  
Greet Prins, voorzitter Raad van 

Bestuur Philadelphia, 
gehandicaptenzorg, Nunspeet

“Het is van groot belang het inno-
vatieproces echt bij mensen beleggen 
die daar ook tijd voor vrij hebben. 
Als niemand persoonlijk verant-
woordelijk is voor (een deel van) het 
innovatieproces schiet het erbij in. 

” 
Jim van Geest, voorzitter Raad van 

Bestuur Florence, VVT, Rijswijk.
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de cliënten daarvan vinden. Nu dit 
wel gebeurt, komen de klappen soms 
hard aan, tegelijk met waardering 
voor het stellen van de vraag.

5.3 Top-down de innovatie 
aanjagen

Uit onze gesprekken met bestuurders 
ontstaat een beeld van de bestuurder 
als motor van een innovatiecultuur 
binnen de organisatie. De rol die be-
stuurders in de care daarbij innemen 
en woorden die zij gebruiken om hun 
rol te beschrijven verschilt sterk van 
organisatie tot organisatie. Toch valt 
er een rode draad te ontdekken in 
de aanpak die bestruurders kiezen 
rondom innovaties. In grote lijnen 
doorlopen zij een proces van: 
1. Visie vormen
2. Initiëren en agenderen
3. Voorwaarden creëren
4. Proces managen
5. Borgen van resultaat

Visie vormen, initiëren en agenderen 
Als belangrijkste rol voor de bestuur-
der in het innovatieproces zien zij 
zelf het ontwikkelen van een visie 
voor de organisatie, deze breed te 
delen, draagvlak te verwerven en 
deze herkenbaar te maken binnen de 
organisatie. Men geeft aan dat het de 
kunst is om de strategie daarbij zo te 
concretiseren en te communiceren 
dat deze goed te begrijpen is voor 
medewerkers en dat veranderings-
projecten en innovatie-initiatieven 
door een ieder gemakkelijk binnen 
de context van de strategie kunnen 
worden geplaatst. Dat helpt enorm 
om verandertrajecten op de agenda te 
houden en tot daadwerkelijke resul-
taten te brengen. Daarnaast is het een 
belangrijk middel in het creëren en 
stimuleren van initiatief bij medewer-
kers en middenmanagement om zelf 
te komen tot vernieuwende initia-
tieven. Bestuurders zien het als een 

belangrijke taak voor zichzelf om een 
eenmaal gekozen innovatiekoers op 
de agenda te houden, onder andere 
door als boegbeeld van de organisatie 
het goede voorbeeld te geven en 
zichtbaar te zijn in het innovatie-
proces. Men beklimt de spreekwoor-
delijke zeepkist veelvuldig om dit 
doel te bereiken. Het versterken van 
de verbinding tussen bestuurder en 
de werkvloer - bijvoorbeeld door 
regelmatige werkbezoeken of het 
bijwonen van afdelingsoverleggen 
- wordt daarbij door diverse bestuur-
ders genoemd als het instrument om 
effectiever te worden als innovatie-
leider. 

Voorwaarden creëren 
Bij het creëren van de juiste voor-
waarden voor succesvol innoveren 
zoekt een aantal bestuurders meer 
afstand en wordt er nadrukkelijk en 
veel gesproken over ruimte geven 
aan zorgmanagers en medewerkers 
om de innovatie-initiatieven zelf in 
te vullen. De rol van de bestuurders 
zit dan in het op afstand organiseren 
van de juiste ondersteuning, vrij ma-
ken van middelen, organiseren van 
structuren voor kennisdelen of het 
mogelijk maken van het inhuren van 
externe expertise en het actief volgen 
van de resultaten. Een meer direc-
tieve aanpak komt ook voor, waarbij 
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“De kans dat iemand anders in
onze organisatie jouw probleem al
eens heeft gehad en heeft opgelost, 
is erg groot. 

”  
Bas van den Dungen,  

voorzitter Raad van Bestuur Kentalis, 
gehandicaptenzorg, St. Michielsgestel

“Om nu echt goed invulling te 
geven aan het warme onthaal dat 
wij onze cliënten en gasten willen 
bieden, hebben wij aan de hotel-
school gevraagd om onze locaties te 
beoordelen en verbeterpunten met 
de medewerkers en leiding door te 
voeren. 

”  
Huub Straus, bestuurder Argos 

Zorggroep, VVT, Schiedam
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de bestuurder spreekt in termen van 
de juiste mensen op de juiste plaats 
zetten en tijd en ruimte geven om 
zich structureel met innoveren bezig 
te houden.

Proces managen en borgen van 
resultaat 
Bij het managen van het innovatie-
proces doelt men vooral op het mee-
nemen van de organisatie in de ver-
andering. Bestuurders kiezen daarbij 
voor verschillende aanpakken, van 
directe participatie van medewer-
kers in ‘open-space’ bijeenkomsten, 
waar zij worden uitgedaagd om mee 
te denken over de ontwikkeling en 
implementatie van innovaties, tot 
meer indirecte strategieën waarbij de 
direct leidinggevenden geïnformeerd 
worden om via hen de medewerkers 
mee te nemen in de organisatie-
ontwikkeling. Kennismanagement 
wordt daarbij als kritieke succesfac-
tor gezien. Een aantal instellingen 
geeft bijvoorbeeld aan zich aanzien-
lijke inspanningen te getroosten om 
kennis over best practices binnen de 
organisatie te delen.  

Over het algemeen is de nauwe 
betrokkenheid van de bestuurders bij 
de innovaties opvallend: veel van hen 
zijn intrinsiek betrokken bij de inno-
vaties, zo blijkt ook uit de woorden 
die zij kiezen wanneer zij hierover, 
vaak zeer geïnspireerd, vertellen. Van 
bovengenoemde factoren krijgen het 
managen van het innovatieproces en 
het borgen van het resultaat relatief 
de minste bestuurlijke aandacht. 
Wellicht komt dit doordat bestuur-
ders ook zelf bevlogen raken van de 
experimenten en ideeën die opko-
men. Soms is het ook een bewuste 
keuze omdat bestuurders niet op 
de stoel van het lijnmanagement 
willen gaan zitten. De wijze waarop 
bestuurders het innovatieproces 
kunnen managen, zonder het over te 

nemen, en resultaten kunnen sturen 
en borgen, zonder in bureaucratie 
te belanden, is voor velen van hen 
nog een te ontginnen gebied voor 
veel bestuurders. Ook op persoonlijk 
niveau is de stap van ‘fashionistas’ 
naar ‘innovati’ een grote stap om te 
maken. 

5.4 Samenwerking met partners 
in het ecosysteem

Opvallend in onze ogen is het ver-
schil in openheid en samenwerking 
van organisaties in de langdurige 
zorg wat betreft de inrichting van de 
eigen dienstverlening en de beperkte 
samenwerking die zij zoeken in de 
volle breedte van het innovatiepro-
ces. Het maken van samenwerkings- 
afspraken met ketenpartners en 
branchegenoten wordt benoemd als 
kritieke succesfactor. Men werkt aan 
netwerken met andere organisaties 
en naar verbinding met de partici-
perende cliënt en burger. Daar komt 
veel innovatiekracht vandaan. 
Rondom innovatie van de dienst-
verlening aan de cliënt wordt op 
een natuurlijke wijze samenwerking 
gezocht en gevonden. Bij innovatie-
processen op andere thema’s blijft 
daarentegen de focus veelal beperkt 
tot de eigen organisatie. Het lijkt 
soms zelfs makkelijker om te schake-
len met branchevreemde partners 
dan met collega’s uit de eigen sector. 
Bestuurders zoeken duidelijk nog 
naar een balans tussen profilering 
en precompetitieve samenwerking 
op de andere drie in hoofdstuk 4 
beschreven innovatiethema’s: digitale 
transformatie, innovatie van het 
personeelsbeleid en innovatie van 
vastgoed. De ervaring leert dat 
oplossingen geaccepteerd en geïmple-
menteerd krijgen op andere plaatsen 
in de organisatie dan waar deze zijn 
bedacht, niet vanzelf gaat. Laat staan 
dat de instelling eenvoudig de ‘good 

practices’ zal overnemen die succes-
vol zijn in andere organisaties, of 
zelfs buiten de branche. Vaak is het 
‘not-invented-here’-syndroom van 
toepassing. Toch is de kans groot dat 
een andere organisatie een vergelijk-
baar probleem al eens heeft opgelost, 
waarom daar dan niet van profiteren? 
De snelheid van het innovatieproces 
kan voor veel instellingen in de lang-
durige zorg worden versneld door 
onderdeel uit te gaan maken van een 
innovatie-ecosysteem. Hierin geven 
verschillende partners, uit de eigen 
sector en daarbuiten, vorm aan ‘epi-
fyitsche samenwerking’ in de volle 
breedte van de benodigde innovatie.
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1. De veranderingen in de langdurige 
zorg zijn fundamenteel en paradoxaal. 
Fundamenteel omdat er breed een 
andere visie op dienstverlening 
ontstaat. De cliënt, zijn kwaliteit van 
leven en zijn mogelijkheden om dit 
zelf en met zijn netwerk in te vul-
len staan centraal. Dit betekent een 
andere rol voor de zorgverlener met 
meer aandacht voor acties gericht op 
welzijn, signalering en mobilisatie en 
minder op zorg. Ze zijn ook para-
doxaal omdat ze in het teken staan 
van ‘minder zorg met minder geld’ en 
per saldo een beter resultaat voor de 
cliënt dienen op te leveren. 

2. Er tekenen zich twee varianten van 
zorg- en dienstverlening af: de dienst- 
verlening, waaronder zorg, in de 
buurt enerzijds en de gespecialiseerde 
(keten)zorg anderzijds. Beide va-
rianten worden in nauwe samen-
werking met andere organisaties 
ingevuld en kunnen niet onafhan-
kelijk van elkaar worden gezien. Er 
ontstaan nieuwe ‘lagen’ van zorg 
dichtbij in de buurt en gespeciali-
seerde zorg dichtbij en in de regio; 
van algemeen tot gespecialiseerd 
en geconcentreerd. Daarbinnen 
maken organisaties nieuwe opstel-
lingen: Welke diensten stoten we 
af, welke diensten bouwen we uit, 
op welke wijze ondersteunen we de 
cliënt en op welke locaties? En met 
welke partners kunnen we dit het 
beste invullen? Nieuwe, innova-
tieve zorg- en dienstverlening komt 
decentraal in netwerken tot stand 
met als belangrijkste kenmerk de 
‘epifytische samenwerking’! 

3. In de care vinden veel innovaties 
plaats, die een bron van inspiratie 
zijn voor andere sectoren in de zorg 
en daarbuiten. De bestuurders zetten 
de innovatie van de zorg- en dienst-
verlening met stip op nummer één. 
Daarnaast vormen digitalisering, 

personeelsbeleid en vastgoed essen-
tiële thema’s, waarop zij innovaties 
in gang zetten. Deze innovaties zijn 
voorwaardelijk om de noodzakelijke 
omslag in denken en werken te kun-
nen maken. 

4. De veelheid aan initiatieven onder-
streept het innovatievermogen van de 
langdurige zorg. Het tempo waarmee 
innovaties breed worden ingevoerd 
en tot een daadwerkelijk resultaat 
leiden, baart de bestuurders meer 
zorgen. De stap van ‘fashionistas’ 
naar ‘innovati’ dient in de regel nog 
te worden gemaakt. Kijken we naar 
de punten waar winst valt te halen, 
dan gaat het onder andere om het 
continu sturen en monitoren van 
innovaties in relatie tot de gewenste 
opschaling en het vinden van de 
juiste balans tussen de verschillende 
rollen die medewerkers, leidingge-
venden, innovatiefunctionarissen én 
bestuurders daarbij innemen. Ook 
de cliënt en zijn omgeving verschaf-
fen een belangrijk perspectief bij het 
tot stand brengen en opschalen van 
innovaties. Het inrichten van een 
gezamenlijk ecosysteem met verschil-
lende partners uit de eigen sector 
en daarbuiten rondom het thema 
‘innovaties en opschaling’ biedt een 
kans om ook daar tot versnelling en 
‘epifyitsche samenwerking’ te komen.

5. Tot slot: Uit de vele inspirerende 
gesprekken met de bestuurders is 
ons duidelijk geworden waarom de 
langdurige zorg voorop loopt op 
het gebied van sociale innovatie. De 
technologische innovatie zal deze 
ontwikkeling ondersteunen en 
versterken. Uiteraard zijn er kansen 
op verbetering en versnelling. De 
langdurige zorg is echter ook een 
sector waar veel van kan worden 
geleerd. Wij hopen dat dit onderzoek 
daarom niet alleen een bron van 
inspiratie voor de langdurige zorg zal 
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zijn maar voor veel organisaties die 
het maatschappelijk ondernemer-
schap hoog in het vaandel hebben 
staan.
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Bijlage A Overzicht gesprekspartners

Naam Organisatie Naam Organisatie

Dhr. J.L.D.J. (Jan) Berndsen SBWU Dhr. Mr. Drs. J.A.P.M. 
(Anton) Maas 

Sherpa

Dhr. Drs. E.W.C.M. (Eelco) 
Damen

Cordaan Groep Dhr. Prof. dr. A.P.W.P. 
(Guus) van Montfort

ActiZ 

Dhr. Drs. B.E. (Bas) van den 
Dungen 

Kentalis Dhr. Ir. C.J. (Jorn) 
Nierstrasz

Het spectrum

Dhr. Drs. R.G.H. (Rob) van Dam Osira Groep Dhr. Drs. Ing. A.M.A. (Ton) 
van Overbeek MHA

Careyn

Dhr. H.J. (Erik) Dannenberg, 
Wethouder

Gemeente Zwolle Mevr. P.B.E.M. (Paola) 
Peters

Liemerije

Mevr. Drs. G.J.C.M. (Geranne) 
Engwirda

s Heeren Loo Mevr. G. (Greet) Prins Philadelphia

Dhr. Drs. R.E.A. (Roel) Goffin Orbis Medisch en Zorgconcern Dhr. Drs. W.P. (Wiel) 
Ploegman 

Proteion Thuis 

Dhr. J.J. (Jim) van Geest MBA-H 
MHCM

Zorggroep Florence Dhr. H.J. (Harm) Potze Saxenburgh Groep 

Dhr. F.J.R. (Frank) Holtman MBA Dichterbij Dhr. H.C.F.M. (Huub) 
Straus

Argos Zorggroep

Dhr. Drs. H.J. (Bert) van der 
Hoek

Lentis Dhr. B.L. (Loet) Smeets RC Lunet zorg

Mevr. J.J. (Jacqueline) Joppe 
MM 

Pantein Dhr. J. (Hans) Schirmbeck VGN

Mevr. Mr. M.M. (Moniek) van 
Jaarsveld

Warande Dhr. Ir. I.C. (Ids) Thepass Laurens

Dhr. Mr. A.F. (Bert) Koeneman NSWAC Dhr. Drs. C. (Cornel) Vader Leger des Heils

Dhr. Ir. L.J.M. (Luc) Kenter Zuidwester Dhr. Drs. J.A.W. (Sjef) 
Vermeulen

Mensana

Dhr. Drs. B. (Bert) Kwadijk MBA Zorggroep Sint Maarten Dhr. Drs. M.A.M. (Marc) 
Veldhoven

ZuidZorg

Dhr. Ir. J.B.A. (Johan) Lettink 
MPM 

Noorderbreedte Mevr. Dr.ir. C.A. 
(Antoinette) Vietsch

Eigen Zaak voor Zorg

Dhr. Prof. dr. R.M. (Ruud) Lapré NVZD Mevr. G.A.M. (Lidy) Zaat Anton Constandse

Dhr. P.J.J. (Peter) Meijs MBA SDW Dhr. E. (Eric) Zwennis Ipse de Bruggen 
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Marleen van Amersfoort   
Marleen van Amersfoort is psychologe 
en is al meer dan vijftien jaar werk-
zaam als consultant in de zorgsector. 
Marleen is als vice president verant-
woordelijk voor de sector Public and 
Health, waarin ruim tachtig consultants 
 werkzaam zijn. Daarnaast geeft zij 
leiding aan de internationale eHealth- 
ontwikkelingen binnen Capgemini 
Consulting. Als consultant is Marleen 
gespecialiseerd in strategie, trans- 
formatie en leiderschapsvraagstuk-
ken. Haar ervaring met transformatie-
vraagstukken heeft zij opgedaan 
binnen diverse grote opdrachten 
voor VWS, individuele instellingen en 
branche- en beroepsverenigingen. 

Sarah Prins  
Sarah Prins is principal consultant 
en meer dan tien jaar werkzaam 
bij Capgemini Consulting. Na 
afronding van haar opleiding 
Gezondheidswetenschappen, 
beleid en beheer (Universiteit 
van Maastricht) en Algemeen 
Management/MBA (Erasmus 
Universiteit), was zij werkzaam in een 
ziekenhuis en bij de NVZ vereniging 
van ziekenhuizen. Als consultant 
heeft zij diverse adviesopdrachten 
uitgevoerd en interim-projectleider/
managementfuncties vervuld op 
het terrein van beleid, strategie 
en bedrijfsvoering, vooral in de 
gezondheidszorg. Zij is daarbij 
nauw betrokken geweest bij diverse 
grootschalige verandertrajecten. 
Daarnaast heeft ze meerdere 
bestuurlijke functies vervuld, onder 
meer in de zorg en maatschappelijke 
dienstverlening.   
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Patrick Jansen  
Patrick Jansen is informatiekundige 
en gezondheidswetenschapper. Na 
afronding van zijn opleiding Bestuur- 
lijke Informatiekunde (Hogeschool  
Heerlen) en Gezondheidswetenschap-
pen, beleid en beheer (Universiteit van 
Maastricht) verrichtte hij onderzoek 
naar informatieprocessen in de eerste 
 lijn bij de Universiteit van Maastricht 
en was hij werkzaam voor een leve- 
rancier van zorginformatiesystemen. 
Hij heeft in zijn twintig jaar ervaring 
als onderzoeker en adviseur in de zorg 
diepgaande branchekennis over de 
sector opgebouwd. Hij adviseert over 
IT-gedreven innovaties, op het snijvlak 
van informatie en organisatie en 
rondom zorglogistieke, op strategisch 
en tactisch niveau binnen instellingen 
en samenwerkingsverbanden, koepels 
en overheidsorganisaties in de zorg. 

 Henk Bakker
Henk Bakker heeft na zijn studie 
informatisering en organisatie-
ontwikkeling gewerkt als informatie-
manager in diverse ziekenhuizen. 
Henk heeft ruim 15 jaar ervaring als 
adviseur bij Capgemini Consulting 
en heeft als projectleider tal van 
opdrachten uitgevoerd. Bij al deze 
opdrachten loopt de vertaling van 
de organisatiestrategie naar een 
 informatiestrategie, IT-projecten-
kalender en een betere informatie-
huishouding er als een rode draad 
doorheen. Zijn klanten komen uit alle 
sectoren van de zorg. Als principal 
consultant is Henk ook nauw betrokken 
geweest bij diverse grootschalige 
landelijke zorg-ICT projecten. Zijn 
grote passie is om informatie-
technologie een bijdrage te laten 
leveren aan een hogere kwaliteit 
van leven.  

Robert Stegwee
Robert Stegwee is bedrijfsinformatie-
kundige, acterend op het snijvlak van 
informatie en organisatie. In zijn meer 
dan vijftien jaar bij de adviesgroep 
zorg van Capgemini Consulting heeft 
hij uitgebreide praktijkervaring en 
grondige branchekennis in de volle 
breedte van de gezondheidszorg 
opgebouwd. Zijn projecten voert 
hij uit op strategisch en tactisch 
niveau binnen zorginstellingen, 
samenwerkingsverbanden, koepels en 
overheidsorganisaties in de zorg. Hij 
is een gewaardeerd gesprekspartner 
van bestuurders in alle sectoren van 
de zorg. Als principal consultant geeft 
hij mede richting aan de ontwikkeling 
van de ICT-advisering in de zorg binnen 
Capgemini Consulting, zowel nationaal 
als internationaal. Als hoogleraar 
eHealth heeft hij promovendi en 
studenten begeleid bij hun onderzoek 
naar de toepassing van ICT in de zorg.
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De adviesgroep Zorg bestaat uit een dertigtal adviseurs met een passie voor de 
gezondheidzorg. Zij voeren opdrachten uit voor zowel individuele of samen-
werkende zorginstellingen als voor de Europese Commissie, het ministerie van 
VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en koepels van zorginstellingen en verze-
keraars. De adviesgroep Zorg maakt deel uit van het internationale zorgnetwerk 
binnen Capgemini. 

Expertisegebieden zijn onder meer:
n    orginnovatie, eHealth en digitale transformatie;
n    informatiemanagement en strategie, waaronder ERP, EPD & ECD selecties en 

implementaties;
n    kostenbeheersing & optimalisatie van inkoopprocessen;
n    ontwikkeling en implementatie van bekostigingsystemen op landelijk en 

instellingsniveau;
n    zorglogistiek en het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden;
n    businessplanning en portfolio-analyses voor (samenwerkingsverbanden van) 

organisaties in de zorg;
n    waarde en prestatiemanagement;
n    verbeteren van dienstroosterplanning en medicatieveiligheid.

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duur-
zame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een 
vernieuwende benadering, gebruik-makend van innovatieve methodes, techno-
logie en het talent van meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Meer informatie is beschikbaar op www.capgeminiconsulting.nl

Adviesgroep Zorg
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Met meer dan 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande aan-
bieders van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. In 2011 rap-
porteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en techno-
logy-oplossingen, toegesneden op de 
klantbehoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken,  
de Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespeci-
aliseerd in het adviseren en begeleiden  
van organisaties bij verandertrajecten:  
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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Capgemini Consulting
Papendorpseweg 100 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. +31 30 689 18 50
www.capgeminiconsulting.nl 
 
Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group 


